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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  
o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko …............................................................................ 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu pn.: Usługi edukacyjne 
obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 
„Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie 
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.” W okresie od podpisania umowy do 31.05.2014r. 

określone szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w 
szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
…………………………….., dnia …………………… 

(miejscowość) 

 
 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
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do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 


