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DYR.Zam.Publ.-35/11 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków  

z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  dnia 25.06.2010r.r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 

 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samojezdnego 
laboratorium terenowego, zamontowanego na podwoziu osobowego samochodu terenowego z napędem na 
4 koła, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami 
węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza 
europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory 
wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z 
publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z 
dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11. 
 

Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___ ____  

 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres): __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ ____  
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ _ __ __ 
 
Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej prawidłowe wykonanie 

zamówienia. 

 
 
 

    ……………………………....                          ………………...……………………………… 
 /miejscowość i data/                                            (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 

 
 
 

 
 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


