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IZP.271.2.2015 

………………………..….. 
              wykonawca 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘ

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

poz. 907 z późn. zm.), oświadczam, ż

o udzielenie zamówienia p.n.

Rybczewice, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy,

1) posiadania uprawnień do wykonywania okreś ś ś ż

przepisy prawa nakładają obowią

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

ca na celu: „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewic
rodków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ź świadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w

o udzielenie zamówienia p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ś

, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: 

ń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeż

ą obowiązek ich posiadania; 

świadczenia 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

...............................................................
podpis osoby/osób upoważ

do występowania w imieniu wykonawcy

ca w obszary wiejskie 
ścieków w gminie Rybczewice” 

rodków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

................................ 
data 

ĘPOWANIU 

ń publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

ź ś że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

ścieków w gminie 

ń ś ś ści, jeżeli 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

............................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionych  

ępowania w imieniu wykonawcy 


