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Załącznik nr 3 do specyfikacji 
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający: 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach 

ul. Dęblioska 2, 24-100 Puławy,     

NIP 716-000-49-50, REGON 000763413, 

nr telefonu,  faxu  +(48) 81 8883487,  

Poczta elektroniczna [e-mail]: rzsw.pulawy@wp.pl 

Znak sprawy: ARiMR.34.09.2018 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..….................. 

…………………………………………………..…..………….......... 

…………………………………………………..…..………….......... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………….......... 

…………………………………………………..…..………….......... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, na potrzeby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych 
dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Puławach” - Częśd I: Ciągnik rolniczy o mocy 120-
140 km z maszynami towarzyszącymi i wspomagającymi  i Częśd II: Koparko-ładowarka kołowa o 
mocy 100-110 KM,  realizowanego w ramach programu pn.  Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” oświadczam, co następuje: 
 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ……………………………………….… 

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy) : 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w   SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

 ….................................................................................................................................................. 

 .........................................................................................  .......................................... …....................... 

 
w  następującym zakresie: ................................................. …............................................................ 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

                    ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej) 

 

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 wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej) 

 

 


