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Znak sprawy: AK. ZP.241.1.2017 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
  

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

„Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga  

w Kielcach” 

 

prowadzonego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach,  

 

Wykonawca: 

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

 

…………………………………………………………………………………………………...………. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………..........…….…. 
                               (imię, nazwisko) 

 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  SIWZ w rozdz. VIII pkt 1:  

- ppkt 1), tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował: 

-  co najmniej 2 dostawy instrumentów dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne, 

orkiestry, akademie muzyczne, szkoły muzyczne) 

 

 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w  rozdz. 

VIII pkt 1 ppkt 1) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów**: 

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

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………….…..………………………… 

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

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

**Uwaga: 

1. W odniesieniu do ww. warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane (tj. będą 

podwykonawcami). 

2. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów należy złożyć warz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z rozdz. X 

SIWZ. 

 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 

 

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. 

 

 

 
…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 

 

 


