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Załącznik nr 2b do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Miasto Radymno 
ul. Lwowska 20 

37-550 Radymno 
…………………………………… 

……………………………………………

…………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy  

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic: Jana 

Pawła II, Pogodnej, Zimowej oraz remont ciągu pieszo-rowerowego w Radymnie”, prowadzonego 

przez Miasto Radymno w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5.1 

SIWZ w zakresie: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej*.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

1) doświadczenia*,  

2) osób skierowanych do realizacji zamówienia*,  

 

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

 

       ………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………..…………………………………….., w 

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

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, 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. 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

Niniejsze oświadczenie potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 na dzień składania ofert.  

*niewłaściwe skreślić 
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Uwaga!  
 
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu 
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi złożyć jedno oświadczenie.  
 
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa jedno oświadczenie i zamieszcza 
w oświadczeniu informacje o tych podmiotach wskazując zakres w jakim powołuje się na ich zasoby.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców z osobna składa 
oświadczenia które muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu -                           
w zakresie, w jakim powołuje się na swoje zasoby lub potencjał. 

 


