Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –
Zadanie 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA””
wchodzącego w skład Projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko FS

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(składane zgodnie z § 28 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.)
Zadanie 9B pn.: ”Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody
„MOKRA”” – wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście
Żyrardów – Etap II” 2r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2012
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”
Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA
WYKO2AWCA:
My niżej podpisani
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(8azwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz
……………………………….........................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(nazwa [firma] i dokładny adres Wykonawcy)
(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy podać nazwy [firmy] i dokładne
adresy wszystkich Wykonawców lub nazwę [firmę] i dokładny adres pełnomocnika)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Jesteśmy zarejestrowani jako ........................ [firma / spółka / przedsiębiorstwo / inne],
utworzona(e) zgodnie z prawem ............................. [nazwa kraju] 1)
2. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
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wykonanie Zadania 9B pn. „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody
„MOKRA””, tj.
a) Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznymi
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiam(y) pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
c)Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez nas warunków udziału w postępowaniu załączamy do
niniejszego Oświadczenia.
1)

odpowiednio skreślić / wypełnić

Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, złożenie Oświadczenie oznacza, że
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie.
Uwaga 2: Wykonawca załącza do niniejszego Oświadczenia wszystkie dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie zgodnie z zapisami pkt. IX SIWZ wymaga
Zamawiający.
Załączniki (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………
(wypełnia Wykonawca)

Podpisy:
Lp. Nazwa Wykonawcy Podpis osoby/osób
upoważnionych do podpisania
oferty w imieniu Wykonawcy
1

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość
i data

2
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