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Załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, 

przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi. 

 

3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do 

wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 p. z. p.), 

 

4. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 p. z. p.), 

 

5. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 p. z. p.), 

 

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(art. 22 ust. 1 pkt 4 p. z. p.), 

 

7. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń . 

 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania 

umowy jeśli zostanie przyznany nam kontrakt. 
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10. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz 

realizacji robót w określonym czasie. 

 

 

11. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 

"Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym 

szczególe. 

 

12. Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych 

aspektów tego zgłoszenia. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie 

odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym 

oświadczeniu. 

 
W ofercie przedkładamy wymagane dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii 

zawartych w powyższym oświadczeniu. 

 
 
 
 
 

................................................................................ 
Nazwisko i Stanowisko oraz podpis osoby 

upoważnionej: 
 
 

................................................................................ 
Nazwa wykonawcy: 

 
 

................................................................................ 
Adres: 

 
 

 
 
 

 
Data 
.......................... 

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

   (podpis pełnomocnika/ osoby upoważnionej 
 przez wykonawcę) 

 
 


