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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy: 

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

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

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 

Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne 

przedszkole. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020” oświadczam co następuje: 

 

 

 

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:   

 

 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Jestem/jesteśmy wpisany/wpisani* do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

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

(podać pełną nazwę i numer rejestru) 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

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

 

        

 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców] 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

1.........................................................................................................................................................................…

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

2………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa, adres, NIP, Regon) 

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

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

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

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców] 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców 


