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WYKONAWCA 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz 

z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu”. Oznaczenie sprawy: WKB 

271.7.2021, prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ, oświadczam, że 

spełniam warunki udziału           w postępowaniu, o których mowa w części 

(„Informacja o warunkach udziału            w postępowaniu o udzielenie zamówienia”) 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH 

TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWWEJ LUB 

EKONOMCZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

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

określonych przez Zamawiającego w …………… Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (podać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach zawodowych  następującego 

podmiotu/następujących podmiotów udostępniających te zasoby, w następującym 

zakresie: 
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Podmiot, na którego zdolnościach 

zawodowych lub sytuacji finansowej 

polega wykonawca 

Zakres udostępnianych zasobów w 

ramach zdolności zawodowych lub 

sytuacji finansowej 

  

  

  

  

  

 

 

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, które zamawiający posiada: 

 

Nazwa postępowania Oznaczenie 

sprawy (nr 

referencyjny dla 

postępowania) 

Określenie podmiotowych 

środków dowodowych 

potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w 

postępowaniu, które posiada 

zamawiający, o ile podmiotowe 

środki dowodowe są 

prawidłowe i aktualne 

   

   

   

 

 

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. 
 


