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Załącznik 3.2 do SIWZ  

Uwaga: Składa ka żdy wykonawca wraz z ofert ą 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o speł nieniu 

warunków udziału w post ępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewn ętrznych wraz z remontem 

schodów wewn ętrznych i zewn ętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i 

częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budyn ku przedszkola przy ul. 1 

maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewn ętrznej instalacji gazu w 

ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszk ola przy ul. 1 Maja 6 w 

Branicach wraz z przebudow ą wewnętrznej instalacji gazu”  

nr postępowania: _____________________________ 

prowadzonym przez: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego pkt 6 

SIWZ. 

___________________________ dnia ______________________  r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 1: 

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

Zamawiającego w pkt 6 __________2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

___________________________ dnia ______________________  r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

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.  

___________________________ dnia ______________________  r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

                                                 
1 Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. 
2 Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego.  


