
         

 

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 – 4 

USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
.............................................. 
       pieczęć wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE1) 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: 
 
 „Zakup, instalację i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 
programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Obrze.” 

 
 

 
reprezentując wykonawcę (nazwa)  

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia                              

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.) tzn. spełniam warunki dotyczące : 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 



         

 

 
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Spełniam wszystkie wyszczególnione w SIWZ warunki udziału w przedmiotowym 

postępowaniu. 

2. Zapoznałem się z przedłożoną mi „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” 

i akceptuję podane tam warunki. 

3. Zapoznałem się z warunkami miejscowymi realizacji dostaw i zdobyłem niezbędne 

informacje celem opracowania oferty. 

4. Zapoznałem się i przyjąłem bez zastrzeżeń warunki zawarte w „istotnych 

postanowieniach umowy „ stanowiący załącznik do  przedmiotowej SIWZ. 

 
W załączeniu przedkładam wszystkie, wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia. 
 
 
Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym pn.  
,,Zakup, instalację i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 
programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Obrze.” 
 
 
 
 
........................................................ 

         miejscowość, data  
......................................................................................... 

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Podpisuje wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum razem lub 
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.  


