
 
 

  Załącznik nr 3 do SIWZ   

 

 

…..................................  

/nazwa i adres wykonawcy/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych 

(tekst ujednolicony po nowelizacji z 22 czerwca 2016 roku Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831)  

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: remont i adaptacja 

pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie 

zawodowe. 

 
oświadczam/y 

 
że spełniam/y indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o przedmiotowe 
zamówienie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ przez Zamawiającego w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej 

z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 
  
….............................  dnia …............................. r. 

 

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

(czytelny podpis i pieczęć osoby  upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

…………………………….…………………………………………………….…………………………….. w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot  - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

Załączam/y dowód/dowody, w szczególności zobowiązanie/a tego podmiotu/ tych podmiotów do oddania 

mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: 

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

 

…………………………….….……., dnia …………………………….….……. r.  

 

………………………….………………………………… 
(czytelny podpis i pieczęć osoby  upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, 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 ………….……. r.  

………………………….………………………………… 
(czytelny podpis i pieczęć osoby  upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 


