
         Załącznik nr 3a do SIWZ 
Numer sprawy: VII.G.211/05/10 

 
………………………………………       …………………………………… 
         pieczęć Wykonawcy                           miejscowość, data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

złoŜone w myśl art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
 
 
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….……………. 
 
Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………..………….. 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
 

usługi: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich 
na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze,  
nr sprawy VII.G.211/05/10 

 
 
Oświadczamy, Ŝe firma, którą reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone w specyfikacji istotnych warunków Zamawiającego dotyczące w szczególności: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

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, 

oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

 Na kaŜde Ŝądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie 

informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą. 

 
…………………………. dnia……………………… 
 
           …………………………………………… 
            podpis/y osoby/osób uprawnionych 

 
 



 
         Załącznik nr 3b do SIWZ 

Numer sprawy: VII.G.211/05/10 

 
………………………………………       …………………………………… 
         pieczęć Wykonawcy                           miejscowość, data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

(dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną) 
 

złoŜone w myśl art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
 
 
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….……………. 
 
Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………..………….. 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
 

usługi: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich 
na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze,  
nr sprawy VII.G.211/05/10 

 
 
Oświadczamy, Ŝe: 

 

- nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,  

- ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego*, 

- otwarto likwidację*, 

- ogłoszono upadłość*. 

  

 
…………………………. dnia……………………… 
 
           …………………………………………… 
            podpis/y osoby/osób uprawnionych 

 
* niepotrzebne skreślić 


