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Projekt  „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”” realizowany  przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku , współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej  Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu: 
RPSW.08.05.01-26-0053/19 

Załącznik Nr 2 
 
do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych w ramach projektu   

„Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”   ZSL.D.271.6.2020 
 

 
               miejscowość, data ............................................. 
 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów 
kwalifikacji zawodowych  w ramach projektu   " Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy” 

  
prowadzonego przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, reprezentując: 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy* / wykonawców*) 

oświadczam, że: 
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie: 

1) kompetencji* i uprawnień* do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z 
odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej* i finansowej*, 
3) zdolności technicznej* i zawodowej*, 

2. * w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez  
             zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
......................................................................................................................................................................... 
w następującym zakresie: 
......................................................................................................................................................................... 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
3. * zamierzam  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om:  

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

............................................................................................................................................................................. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

w zakresie:  
............................................................................................................................................................................. 

4. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

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

     czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby  
     uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

* -niepotrzebne skreślić 


