
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ 

Załącznik nr 3  

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

prowadzonego w trybie art.701 – 705 kodeksu cywilnego na  

przebudowę I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – 

 Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania. 

 

 

……………………………………………………………. 

    (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Przebudowa I piętra 

budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny Ośrodek Kultury w 

związku ze zmianą użytkowania”, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, oświadczam, co 

następuje: 

INFROMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 5.2. Regulaminu przetargu. 

                                         

 

......................, dnia .................. r.               ...........................................................  
                                                                     Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub                     

                                                                      czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2. Regulaminu, 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). 

......................, dnia .................. r.               ........................................................ ... 
                                                                     Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub                     

                                                                      czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFROMACJI: 

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 przedstawieniu informacji. 

 

 

......................, dnia .................. r.               ...........................................................  

                                                                     Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub                     
                                                                      czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                   do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

UWAGA!  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg 

złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.  

 
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa 

w pkt 7 Regulaminu przetargu, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w niniejszym oświadczeniu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


