Postępowanie przetargowe nr ZK.271.2.2013/MJ
„Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013”

Załącznik Nr 2a do SIWZ

........................................., data……………

Nazwa Wykonawcy

...............................................................................................................

Adres Wykonawcy

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Dostawa oleju

napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013” spełniam warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz polegam na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących mnie z nimi
stosunków**

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Wypełniają wykonawcy ,którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od
charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków.

* niepotrzebne skreślić
* dołączyć pisemne zobowiązanie tych pomiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, a w przypadku jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt.4 ,polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, dołączyć informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te pomioty posiadają
rachunek ,potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

Postępowanie przetargowe nr ZK.271.2.2013/MJ
„Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013”
Załącznik Nr 2b do SIWZ
(Wykonawcy składający wspólnie ofertę)

........................................., data……………

Nazwa Wykonawcy

...............................................................................................................

Adres Wykonawcy

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju

napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013” spełniam warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759,
z późn. zm.), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz polegam na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących mnie z nimi
stosunków**

………………………..………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Wypełniają wykonawcy ,którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od
charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków.

* niepotrzebne skreślić
* dołączyć pisemne zobowiązanie tych pomiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, a w przypadku jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt.4 ,polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, dołączyć informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te pomioty posiadają
rachunek ,potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

