
 

Załącznik nr 3 do Przetargu 

 

Modernizacja istniejącego systemu podtorza 

Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS 

Etap II – Budowa odwodnienia niecki przyszynowej 

 

 

 

 

------------------------------------- 

Pieczątka firmowa Oferenta 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do udziału w Przetargu w przedmiocie: 435/2015/2 Modernizacja istniejącego systemu 

podtorza, Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS oraz Etap II – Budowa 

odwodnienia niecki przyszynowej, oświadczamy, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu 

do realizacji przedmiotu Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Dysponujemy następującymi osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie zgodnie z polskim prawem albo odpowiadające im uprawnienia do 

wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005 r., tj: osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących 

specjalnościach:  

• konstrukcyjno-budowlanej, 

 

Poniżej załączamy wykaz osób: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Wykształcenie Staż w latach 

    

    

 

Ponadto oświadczamy, iż: 



 

1. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

2. posiadamy określone w pkt. III Ogłoszenia o przetargu środki finansowe lub zdolność kredytową; 

3. wszelkie koszty wynikające z realizacji Zamówienia na przyszłym Terenie Budowy zostały 

uwzględnione w cenie ofertowej; 

4. zapoznaliśmy się z całą Dokumentacja Przetargową, a także ze zmianami do niej powstałymi po 

publikacji Ogłoszenia o przetargu, udostępnionymi przez Zamawiającego publicznie (w tych 

samych miejscach gdzie opublikowane było Ogłoszenie o przetargu), a zwłaszcza z projektem 

umowy wraz  z załącznikami i nie zgłaszamy wobec nich, jak również wobec procedury 

przetargowej zastrzeżeń. 

 

Miejscowość i data   
Nazwa i adres Oferenta   

Osoby upoważnione do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Oferenta  

 Nazwisko i imię  Podpis osoby  

1. 

 

  

2.    

3.   

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 


