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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 
____________________________________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
____________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.  Remont i wykonanie urządzeń turystycznych na trasie turystycznej Szczeliniec Wielki w 
2017 roku CZĘŚĆ ……………………………………………………………… (wpisać  właściwą część) 

 
prowadzonego przez Park Narodowy Gór Stołowych, oświadczam, co następuje 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego dotyczące: 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej   10 000 zł (słownie:  
dziesięć tysięcy zł) na każdą część zamówienia. 
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli  
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością prace o 
podobnym charakterze i złożoności w ramach usług z zakresu robót budowlanych i 
konserwacji, remontu lub budowy infrastruktury drewnianej, remontu lub budowy 
infrastruktury metalowej - poręcze - ( z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania) Minimalny poziom wymagań to wykonanie jednej pracy o wartości 
minimum 10 000 złotych każda dla każdej części zamówienia. 
 

______________ (miejscowość), dnia _______________ r.  
      

 _________________________________ 
(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w__________ (wskazać dokument i właściwą jednostkę 
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/ów_________________ w następującym zakresie: 
___________________ (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu).  
 
 
 

______________ (miejscowość), dnia _______________ r.  
 
      

 _________________________________ 
(podpis) 
 
 

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) 

 


