
            (miejscowość, data)           (imię i nazwisko oraz podpis  

           upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

(pieczęć Wykonawcy)  

 
 
 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej - ustawą Pzp) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Wykonawca: 

 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ów) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………...                                  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego” prowadzonego przez Zamawiającego, 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, tj.:  

 

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

 

2) zdolności technicznej i zawodowej:  
 
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę 

ciągnika rolniczego w formie leasingu, fabrycznie nowego, z silnikiem o mocy pow. 115 KM, 

4-cylindrowy, ze zbiornikiem paliwa min. 190 l, z napędem 4WD, z ilością biegów 16-24 + 

półbiegi z rewersem elektrohydrauliczny i udźwigiem podnośnika min.  4200 kg 

 

 



 

………………………………………………………(data i 

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

 

1) Nazwa podmiotu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres (siedziba) podmiotu: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Zakres udostępnianych zasobów 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Nazwa podmiotu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres (siedziba) podmiotu: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Zakres udostępnianych zasobów 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

* Uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy  

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela 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 

wprowadzaniaZamawiającegow błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………………………………………………………(da

ta i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 

KodeksuKarnego za składanie nieprawdziwych zeznań. 


