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                                                                                                                     Załącznik nr 3 SIWZ 

 

Zamawiający: 

                                                                                        Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap 

                                                                                        Plac zwycięstwa 14 

                                                                                        19-500 Gołdap 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

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

.………………………………............................................................................……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………….............................………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.:„Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach  w Gminie 

Gołdap”  oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu pn.:„Budowa wraz z 

doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach  w Gminie Gołdap” 

 wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.), a  dotyczące: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

– dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 

budowy dróg lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 

specjalności, 

– wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch robót 

budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający 

uzna: - roboty  w zakresie budowy/ przebudowy/ rozbudowy/remontu obiektu kubaturowego o 

wartości min. 50 000,0 zł brutto każde 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczenie 

w zakresie informacji dotyczącej polegania na zasobach innych podmiotów 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale III, pkt.III.2   

ppkt. 1 lit. b) tiret trzecie, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

…....................................….......................................................................................................... 
(podać pełna nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

w następującym zakresie: 

 

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

Oświadczenie 

dotyczące podanych informacji 

 

Oświadczam, że wszystkie powyżej podane informacje, zawarte w oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 


