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Załącznik nr 2 
 

................................... 
(data, miejscowość) 

 
Wykonawca: 
……………………………… 
……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………… 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 
 

Zamawiający: 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 4 
37-310 Nowa Sarzyna 

(pełna nazwa, adres) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia”, 
prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,  
ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna oświadczam, co następuje: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym. 

 

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

 
………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW ((jeżeli dotyczy tj. wykonawca zamierza korzystać z zasobów innego 
podmiotu)  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………..…..……….………………………………………. 
..………………………………………………………………………..………………………..,
w następującym zakresie: 
…………………………………………………….……………….……………………………
……………………………………………………………………………………………..….… 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 

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

 
………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW (jeżeli dotyczy tj. wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia) 
 
Należy wskazać części zamówienia, ich wartość lub procentową część, jaka zostanie 
powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. 

Lp. Nazwa podwykonawcy Opis prac, które będzie 
wykonywał podwykonawca 

Wartość lub 
procentowa część 
zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 
podwykonawcy lub 
podwykonawcom 

    

    

    

Razem  
 

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

 
………………………………………… 

(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. 
 

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

 
………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa co najmniej ten Wykonawca, który spełnia warunki. 


