
Załącznik nr 3 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2017 

 

Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

 
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 POST ĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, oświadczam, co następuje: 

 
a) INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY:  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem(liśmy), a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto polegającą na remoncie budynku  
i obejmującej roboty ogólnobudowlane, elektryczne i instalacji sanitarnych 

ORAZ 
2) dysponuję(emy) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta będzie pełnić funkcję 
kierownika robót. Osoba taka musi posiadać łącznie: 
− co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 
− co najmniej 2 lata doświadczenia w uczestniczeniu w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

3) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  w wysokości 
minimum 500.000 (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

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

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do 
podpisu 



 

b) INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW :  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………..……….., w następującym zakresie:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do 
podpisu 

 
 
 

c) OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b) są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do 
podpisu 

 


