
Załącznik Nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

zgodnie z art. 57 i rozdziałem 2 oddziałem 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

 

Przystępując do wykonania: 

• wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 136/7 o pow. 0,0101 ha (obr. 0020 

– Gołębiów, ark.5) położonej przy ul. Żółkiewskiego w porównaniu z działka nr  136/5 o 

pow. 0,0101 ha zapisanej w KW Nr RA1R/00046784/7 nabytej na własność Skarbu Państwa 

aktem notarialnym Rep. A Nr 1524/89,  

• wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 142/4 o pow. 0,0451 ha i 143/4 o pow. 0,0460 ha 

zapisanymi w KW  RA1R/00046784/7 w porównaniu z działkami ewidencyjnymi nr 142/6 o 

pow. 0,0451 ha oraz nr 143/6 o pow. 0,0455 ha (obr. 0020 – Gołębiów, ark.5) położonymi 

przy ul. Żółkiewskiego, nabytymi na własność Skarbu Państw Aktem Notarialnym Rep. A Nr 

1750/89,  

• wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 143/5 o pow. 0,0813 ha zapisanej w KW Nr 

RA1R/00019040/2 w porównaniu do działki ewidencyjnej nr 143/7 o pow. 0,0967 ha (obr. 

0020 – Gołębiów, ark.5) położonej przy ul. Żółkiewskiego, nabytej na własność Skarbu 

Państwa Aktem Notarialnym Rep A Nr 15065/90, 

• wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 142/5 o pow. 0,1878 ha zapisanej w KW Nr 

RA1R/00022262/8 w porównaniu do działki ewidencyjnej nr 142/7 o pow. 0,1827 ha (obr. 

0020 – Gołębiów, ark.5) położonej przy ul. Żółkiewskiego, nabytej na własność Skarbu 

Państwa Aktem Notarialnym Rep A Nr 15065/90, 

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,                

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, oświadczam, że: 

1) Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm). 

2) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

rozdziału 2 oddziału 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

3) Informacje podane w przedstawionych dokumentach są dokładne i prawidłowe oraz 

że, zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 



4) Na żądanie i bez zwłoki, przedstawimy zaświadczenia i inne rodzaje dowodów                      

w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków w których – Zamawiający ma 

możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych. 

 

 

 

 

 

 

….………………………… ……………………….……….…………………                                                                                                                                     

             (data)                                                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) 


