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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 
 
             
  

                                                                                                                     Za . nr 2 do SIWZ 
…………………… 
Piecz  wykonawcy                                                                                   
 

 
WIADCZENIE WYKONAWCY 

W TRYBIE ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 
DOTYCZ CE SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U 
W POST POWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 
 
Dane Wykonawcy (imi  i nazwisko lub firma): ........................................................................................  

Siedziba/adres zamieszkania Wykonawcy …………………………………………………………………….  

NIP....................................................................... REGON………….......................................................  

tel. ......................................................... fax.....................................................  

e-mail ……………………………… 

 
Niniejszym, sk adaj c ofert  w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla grupy 30 uczniów oraz 3 opiekunów i 2 kierowców podczas 
sta y zagranicznych  w Dessau - Roßlau (Niemcy) w ramach  projektu Mechatronik zawód 
przysz ci. Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia  i kompetencji  
w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 
 

wiadczam/y,  e spe niam/y ni ej podane warunki: 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 

prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania. 
2. Posiadam wiedz  i do wiadczenie lub przedstawi  pisemne zobowi zanie innych podmiotów do 

udost pnienia do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia *, 

3. dysponuj  odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawi  pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia do 
dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia *, 

4. znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej lub przedstawi  pisemne zobowi zanie innych 
podmiotów do udost pnienia do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia *. 

 
* niew ciwe skre li  
 
 
.........................dnia............................    ........................................................................ 
                                                                                podpis wraz z piecz tk  osoby upowa nionej 
                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
 


