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Zał. Nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

43-220  Bojszowy, ul. Świętego Jana 52 

tel. /fax 32/218 91 77 

e-mail: gpk@hot.pl 

strona internetowa: www.bojszowy.pl 

Oznaczenie sprawy: GPK.1/2014 
 

Nazwa zadania: „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych         

o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Bojszowach” 
 

WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ Adres/y/ Wykonawcy/ów/ 
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

O ś w i a d c z e n i e 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z 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 /oświadczamy/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych  o kodzie 

190805 z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”  wymienione w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a mianowicie: 

1. posiadam/-y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia; 

2. posiadam/-y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy lub będziemy dysponować 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. oświadczam/-y/, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

4. znajduję/-emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. składam/-y/ ofertę na następujące części zamówienia: 

1)  Część I: Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych w miesiącach: III - XI 2014 r. - w ilości ok. 630 Mg.* 

2)  Część II: Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych w miesiącach:  XII 2014 r. oraz I i II 2015 r. - w ilości ok. 210 Mg.* 
 

Podpis/y/: 

L.p. Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ 

Nazwisko i imię osoby/osób/ 

upoważnionej/ych/ do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy/ów/ 

Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ 

upoważnionej/ych/ do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy/ów/ 

Miejscowość i data 

  

 

   

 

 

    

* - niepotrzebne skreślić 


