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do wysokodci

-

r

zlotych,4.m
wykonanie zam6wienia.

oja sltuacja / sltuacja reprezentowanego przeze mnie podmiotu finansowa i ekonomiczna zapewnia

5' w ci4gu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania nie wyrz4dzilem znacmejszkody / podmiotprzeze mnie reprezentowany nie wyrzqdzil znacznej szkldy'nie *yk;;G lam6wienia rubwykonujqc je nienalezycie, a tak2e nie naruszyl powajnie swoich obowiazkow zlwoaowyctr,,6' informacje przedstawione w zlozonych prr".i i^" / przez podmiotprzeze mnie reprezentowanyo6wiadczeniach oraz dokumentach sq prawdziwe,
7' nie zalegam / podmiot przeze.mnie ..pr.r"nto*ury nie zaregaz uiszczeniem podatk6w, oplat rub
^ .skladek na ubezpieczenia spoleczne lui zdrowotnei,
8' nie uchylalem sig / podmiot reprezentowany przeze mnie,.powaznie naruszajqc obowiqzki zawodowe,nie uchvlal sig od wlpelniania obowiqzk6* *vrikui;v.; ;".d'ffi;qrub przy.jgtychzam6wieri, w szczeg6lnoSci od obowi4zk6w wynikajEcych-z gwarancji f,iU ,gl"l.i;
' 
tiliIril;: stosunku do mnie / reprezentowanego p.i"r" m.i" p"a-i"tu rit*iau'"1i'-i ri" oglo.rono

10. ani ja, ani podmiot przeze mnie reprezentowany nie jest powiqzan y z Zamawiai*cym lubosobami upowa2nionymi do zaci4gania w imieniu Zamawiajqcego zobov'irazan b4dLosobami wykonui4cymi w imieniu.Zamawiai4cego czynnosci zwiqzanez przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyuo. 
"yLonu*'.y tlpirrfo*o *i osobowo w rozumieniu
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301.
Rejestru SE(,owego

(pieczg6 fi rmowa Wykonawcy)

oSwIADCzENIE
O SPELNIANIU WARUNK6W IJDZIALU

W POST4POWANIU O UDZIELENIE ZAMoWIENIA NR 2OI75O-I W TRYBIE PRZETARGU

Niniej szyrn odwiadczam, i2
1' posiadam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada uprawnienia do wykonywania okreSlonej

dzialalnojci lub czynnojci rub zatrudniam p.u"o*rik6* posiadai4cych 'uprawnienia 
do

wykonyrvania okedlonych czynno5ci, jezeli przepisy obo*ipulqcego 
'pru*u 

prre*idui4 taki
obowi4zek,

2' nosi_adam / podmiot przeze_ mnie reprezentowany posiada niezbgdnq wiedzg, umiejgtnodci idodwiadczenie oraz dysponujg / dysponuje potencjalem technicznym i p".soralry- do wykonania
zam6wienia,

3 ' posiadam / podmiot przeze mnie.reprezentowany posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci crvilnejw zakresie prowadzonej dzialalnojci:

j Iie qoryczy szkody naprawionej dobrowolnie do dnia wszczgcia postqpowania.' Nie dotyczy, jezeli wvkonawca uzyskar przewidzi;;;;;". zwolnienie, odroczenie, rozlozeniena raty zaleglych platno$ci Iub wstrzyrnanie w caiosci wy*ona-n'iaiecyzji wrasciwego organu.

.'--/v



mpe

albo nierzetelnego.

(imig, nazrvisko i PodPis osoby upowerZnionej do

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reqionalnego

$11 ust. 3 Procedury udzielania zam6wiei obowiqzujqcej u Zamawiajqcego, a w szczeg6lnosci ani

ja,anipodmiotprzezemniereprezentowany,aniosobyupowaZnionedozaci4ganiazobowiqzafw
imieniu podmiofi) przeT-. mnie reprezentowanego. ani osoby lub podmioty wyzej wymienione

nale24ce do grupy kapitalowej podmiotu przeze mnie reprezentowanego:.")-.i.u",estniczq*spolceZamawiajqcegojakowsp6lnikspolkicywilnejlubsp6lki

osobowej,
b) nie posiadaj4 10% lub wigcej udzial6w Zamawiajqcego'

cj nie pelniq funtc.|i cztonta organu nadzorczego lub zatz4dzaiqcego' prokurenta'

pelnomocnika w strukturach Zamawiajqcego'

d) nie pozostaj4 w zwiqzku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa

wliniiprostej,pokewieristwadrugiegostopnialubpowinowactwadrugiegostopnia
w linii bocmei lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli_z Zamawiaj4cym

tut oroUu-iuiowaZnionymi w imieniu Zamawiajqcego do zaci4gania zobowi4zari lub

osobami *ylon jq"y*l w imieniu Zarnawiaj4cego czynnoSci zwi1zane z

przygotowan'iem i pi'"pto*ad'"niem procedury udzielenia zam6wienia'

ll. Jalpodmiot przeze mnie r.'pr-"ri,"*'-V nie doprowadzileinie doprowadzil do 
- 

syhracj i' w kt6rej

powaznie naruszajq" ouoiai-*odowe, realizow ane rrarzecz zartawiaj 4cego dostawy, uslugi lub

ioboty budowlani wykonane zostaty bez nale2ytej staranno6ci'

oswiadczam, 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub

deklaracji oraz za przed\oZ"ni. io[r-** podrobionego, przerobionego, po5wiadczaj4cego nieprawdg

reprezentacji WYkonawcY)
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