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ZSCL – szkoła XXI wieku 
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna 

dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 
dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

 

- WZÓR - 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu dla 
pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa – kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki 
zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” 

 

        
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

     
składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) 

       
                                                                                                                                                  

....................................................... 
                                                                                                                              (miejscowość i data) 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................... 

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

NIP: ........................................................................... 
Tel: ............................................................................ 
Faks: ......................................................................... 
E-mail: ………………………………………………….. 

  
    

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
     

 

Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia 
Wykonawcy określony przez Zamawiającego w pkt 5.2, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj.  wykonaliśmy co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej                  
30 000,00 zł brutto, obejmujące w swym zakresie dostawę sprzętów (urządzeń) 
spawalniczych, zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,  w sposób 
należyty. 

 



Załącznik Nr 1 
 

 
 

2 

 

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
Uwaga: Wykonawca, który nie polega na zdolnościach innych podmiotów składa oświadczenie                                          
o którym mowa w pkt I - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.  W przeciwnym przypadku Wykonawca 
składa tylko oświadczenie, o którym mowa w pkt II - Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia składa ww. oświadczenie, jeśli go dotyczy. 
 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH 
POLEGA WYKONAWCA: 

 

 
  
Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 

……………………………………………………………………………………………....…(*) na 
którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
doświadczenia Wykonawcy określony przez Zamawiającego w pkt 5.2 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości  
co najmniej  30 000,00 zł brutto, obejmujące w swym zakresie dostawę sprzętów 
(urządzeń) spawalniczych, zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,                            
w sposób należyty. 
 

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
Uwaga: Wykonawca, który polega zdolnościach innych podmiotów składa oświadczenie, o którym 
mowa w pkt II - Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na 
zdolnościach innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II, składa co najmniej jeden                 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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III.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
 

Oświadczam/y, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne                                         
z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
                                                                 

......................................................... 
    (podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
Uwaga: Każdy Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt III, z zastrzeżeniem, że                               
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt III wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa jeżeli złożył 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. I lub II. 

 


