
 
 Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu 
materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy 
finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-
OR1400001/09/11). 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 

 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-23/14 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem 
akumulatorowym (agregat plecakowy) oraz urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z 
zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych 
metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału 
zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków 
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy  00004-61724-OR1400001/09/11). 
 
Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ _ __ __ 
 
Oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia. 
 

 

 

 

 _________________________data________________                                  __________________________________________ 

             Miejscowość                                                                                                 (pieczątki imienne lub podpisy czytelne 
                                                                                                                    osób uprawnionych do występowania w obrocie 
                                                                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                                                     i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 
 
 

 
 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


