
Nr sprawy P249.26.03.2013  Załącznik nr 2A do Specyfikacji 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne 
przygotowywanie i dostawę posiłków dla Przedszkola Specjalnego Nr 249  
w Warszawie, ul. Kobielska 5. 

 
 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy  _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Adres Wykonawcy  __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                _____________________________________ 
                                                                               Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

                                                               do reprezentowania Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne przygotowywanie i dostawę posiłków 
dla Przedszkola Specjalnego Nr 249 w Warszawie,  
ul. Kobielska 5. 

 
 
Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 

 
Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie 

do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907.) oświadczam że: 

1. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
1
, a także wspólnie dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;  

2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

3. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Ponadto oświadczam, iż każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U .z 2013 r. poz. 907). 

 

 

______________________________________ 
Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

                                                 
1 Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego 


