
Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: .  ..............................................................................................................................  
(pełna nazwa/firma, adres ) 

 

reprezentowany przez:   ................................................................................................................  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności na 

 

Budowę zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) 

oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt 

hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach 

projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus 

Paludicola w Polsce",  

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 

oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Zapytaniu ofertowym, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 

 

 

 



Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

 

 

 

II. INFORMACJA W SPRAWIE NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW: 

 

Oświadczamy, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie nie naruszyliśmy obowiązków zawodowych, w szczególności, gdy w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy 

nienależycie zamówienia. 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 

III. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: * ..............................................................................................  

 

w następującym zakresie:  ............................................................................................................  

(*jeśli dotyczy: wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji, jakie 

zostaną poniesione w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 


