
 
 
 

              GMINA NIEDRZWICA DUŻA

 
 
ZAŁ ĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
 

OŚ

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POST

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Nał
ul. Kościelna 3 
24-220 Niedrzwica Duża 
 
 
WYKONAWCA: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z pó
warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania okre
przepisy prawa nakładają

2. posiadania wiedzy i doś

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie określonym przez Zamawiaj
dotyczących postępowania na 
 

Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnor
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

     
                                                                                                               

 
Data: …………………………….                                     ………………………………………..
                                                             

GMINA NIEDRZWICA DUŻA 
 

  

 

DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POST ĘPOWANIU 

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

biorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. 

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

ci art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynno
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

oświadczenia, 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

lonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, 
 zadanie 

 

Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża

ższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 
ci karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

                  Uprawniony przedstawiciel 
                                                                                                               Wykonawcy

Data: …………………………….                                     ………………………………………..
                                                                                      (pieczątka i 

 

ĘPOWANIU  

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

ci art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
świadczam, że spełniam 

ści lub czynności, jeżeli 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

cego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, 

Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża 

ęcznym podpisem świadom 

Uprawniony przedstawiciel  
Wykonawcy 

Data: …………………………….                                     ……………………………………….. 
ątka i podpis) 


