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Formularz oferty II.1  
OFERTA 

            Zespół Szkół nr 1  

          ul. Grunwaldzka 4  

          13-200 Działdowo   

   
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 
……………………………………………………………………………………………………  

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, NIP) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 
Wykonawców) 

 SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: 
 
Cena Netto ……………………………… zł 

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..…………………….………..) 

podatek VAT ….. %, w kwocie ………………………zł  

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….…………..) 

Cena Brutto ………………………….. zł  

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….………..) 

 ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ. 

 OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na zrealizowany przedmiot 
umowy na okres …….. miesięcy od odbioru końcowego zamówienia. 

 ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), 
tj. ................................................. złotych (słownie: ......................................................................................... złotych) 
przed podpisaniem umowy. 

 AKCEPTUJEMY projekt umowy (TOM II SIWZ) bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.    

 AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

 UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………… PLN, w formie 
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………………………………………….  Wadium prosimy zwrócić przelewem na nasze konto 
…………………………………… (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wadium w formie pieniądza) 

 OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  

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

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólnie ofertę) 

 OŚWIADCZAMY, iż ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców w 
następującym zakresie*: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

(zakres powierzonych prac oraz nazwa i adres podwykonawcy o ile są znane) 

Udział ……………………..…..% lub ………………………………………………………….. zł 

 OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych  w ofercie, które zostały złożone 
zgodnie z zapisami rozdz. XI pkt 11.23 - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy), jestem/jesteśmy: 

 Mikroprzedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro) 

 Małym przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest 

mikroprzedsiębiorcą) 

 Średnim przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest 

mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą) 

 Dużym przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii) 

 WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………, fax………………………., e-mail:…………………………….. 

 OFERTĘ niniejszą składamy na ….. stronach.  

 ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące oświadczenia i 
dokumenty:     

………………….……. dnia ………………………. roku      
                              ……………………………………… 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.2A – SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY 

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp” 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

  
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia: 
 
spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 
2) zdolności technicznej lub zawodowej, 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

……………………………….. dnia …………… ……….. roku 

         ……………………………………. 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
…………………………………………………………………………………………………………,  
w następującym zakresie:  
…………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

……………………………….. dnia …………… ………. roku 

       
……………………………………. 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

……………………………….. dnia …………… ……….. roku 

       
……………………………………. 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.2B – SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY 

„Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp” 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 

Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1) Oświadczam, że nie że nie występują wobec mnie(nas)* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) 

 
………………………… dnia ………………….  roku      
              ………………………………………. 

                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
2) Oświadczam, że nie że nie występują wobec mnie(nas)* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
………………………… dnia ………………….  roku 

                ………………………………………. 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………… 

………………………… dnia ………………….  roku 

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

            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………………… dnia ………………….  roku 
 

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

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 
………………………… dnia ………………….roku 
 

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

                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.3 – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

„Wykaz wykonanych robót budowlanych” 

 
dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 

Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

Niniejszym przedkładamy 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
(w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

Lp Nazwa i adres 
Zamawiającego 

(Inwestora) 

Data 
wykonania 
zamówienia 

(dzień, miesiąc, 
rok) 

Miejsce 
wykonania 

Wartość 
zamówienia 

(w złotych 
brutto) 

Opis roboty budowlanej 
(informacje pozwalające na 
zweryfikowanie warunków 

udziału zapisanych 
w ogłoszeniu) 

1      

2.      

3.      

 
UWAGA: 

1.Zamówienia potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia należy w wykazie 
wyraźnie zaznaczyć (wytłuścić). 

2.Do niniejszego wykazu należy dołączyć poświadczenie (dowody) dotyczące najważniejszych robót, określające, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i zostały prawidłowo ukończone. 

3.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

4.W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego posiadania 
doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów 
zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. doświadczenia. 

 

…………………………. dnia ………………. ………. roku 
 

 …………………………………………..                                                              
                                                                                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.4 – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

„Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych” 
 

OŚWIADCZENIE 
 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

  
 
 
 
 
Oświadczam, iż osoby, wskazane w załączonym przez nas „Wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia”, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………… dnia …………… 2020 roku 

 

…………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.5 – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 
                                                                        

WYKAZ OSÓB 
KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

 
oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby: 
 

nr Imię i nazwisko 
oraz podstawa 
dysponowania 

wskazaną osobą 

Wykształcenie Numer uprawnień                         
i szczegółowy zakres 

uprawnień 

Doświadczenie 
zawodowe 
(informacje 

pozwalające na 
zweryfikowanie 

warunków udziału 
zapisanych w SIWZ) 

Stanowisko 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

 

 

…………………………..dnia ………………. ……….. roku 

 

             
        …………………………………. 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz II.6 – składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

„Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej” 
                                                                        
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

 
Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 
 
I. Należymy/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy 
złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*: 
1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
………………………………dnia ………………  roku 
 
             
        …………………………………. 
                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
LUB 
 
II. Nie należymy do żadnej  grupy kapitałowej. 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do 
żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
 
………………………….dnia ……………..  roku 
 

……………………………………… 
             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
* Wykonawca zobowiązany jest skreślić niewłaściwe oraz wskazać pkt. I dane Wykonawców z którymi należy do grupy 
kapitałowej (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców biorącym udział w 
postepowaniu) lub skreślić słowo „należymy” oraz podpisać dokument bez uzupełniania dalszych pozycji w pkt. I (jeżeli nie 
należy do grupy kapitałowej z żadnym Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z 
pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II. 
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Formularz II.7 – SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO. 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie” 
 
Znak postępowania: ZP.01/05/2020 
 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

     Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

………………………….dnia ……………..  roku 

……………………………………… 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


