
                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę echosondy naukowo – badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z 
wyposaŜeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego (echosonda)”, finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.03/10. 

 
 

Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
oświadczam, Ŝe: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

    nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania 

     zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 
 
 
 
Miejsce i data: ............................................ 

       _________________________________ 
             (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
 

* Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

    w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji   niezbędnych 
    zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


