
 
...............................................................                    Załącznik Nr 3 do SIWZ 
            (pieczęć firmy) 
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         (miejscowość, data) 
 
 
 

 

       Zamawiający: 
       Miejskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji  
w Poddębicach Sp. z o.o. 

       ul. Parzęczewska 29/35 

                 99-200 Poddębice 

 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)  
 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
Nazwa: ........................................................................................................................................................ 

Siedziba: ..................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................................... 

Strona internetowa: .................................................................................................................................... 

numer telefonu: ……................................................................................................................................... 

Numer faksu: ……. ..................................................................................................................................... 

Numer REGON: .......................................................................................................................................... 

Numer NIP/PESEL:..................................................................................................................................... 

KRS/CEDIG: …........................................................................................................................................... 

 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 
 
Imię i Nazwisko:........................................................................................................................................... 
 
Stanowisko, dane kontaktowe:.................................................................................................................... 
 
Informacje dotyczące przedstawicielstwa: ….............................................................................................. 
 
(Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 
 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wiaty do 
składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach” prowadzonego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., oświadczam co następuje: 
 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

  

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w szczególności: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika                 

to z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

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

(Data i podpis Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zdolnościach 

technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………….............…. 

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

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

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

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

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

  

 Jednocześnie do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu/podmiotów do oddania                       

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

        

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

         (Data i podpis Wykonawcy)  

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. 

 

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

         (Data i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 


