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Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą! 

................................................................ 

............................................................... 
                 /Nazwa i adres Wykonawcy/                

 

Oświadczenie Wykonawcy 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.), dalej, jako ustawa Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na 

opracowaniu standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów 

umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdz. 

IV SIWZ. 

 

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

 

  

 .............................................................. 
         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1: 

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

Zamawiającego w Rozdz. IV  ……………..2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

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

 

 

.................................., 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.  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZACE 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 .................................... 

 

  

 

 .............................................................. 
    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 


