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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ;
3. Wykaz punktów handlowych honorujących bony na terenie miasta Częstochowy.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ;
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, stanowiące załącznik
nr 6 do SIWZ;
6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw – załącznik nr 2 do SIWZ;
7. Poświadczenie, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie,
z tym, że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane
w wykazie dostawy zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów o których mowa powyżej;
8. Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w pkt 7;
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. Opłacona polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
minimalną sumę ubezpieczenia 100.000,00 zł brutto a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
12. Aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
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13. Dokumenty podmiotów zagranicznych1 - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
14. Oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących
ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.

1

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się powyższych dokumentów w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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