
   

 

                                                                      
    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.  

maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow  wszystkich 

rodzajów ma ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi  odnawialn  i w oszcz dzanie 

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary Wiejskie” 

 

  

Operacja pn. „Przebudowa drogi  gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary” współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
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( pieczęć adresowa wykonawcy ) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

złożone zgodnie z art. 22 ust.1, art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych  - tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę 

drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary. 
 

w imieniu reprezentowanej przez mnie Firmy oświadczam,  że : 

1.  posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2.  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

3.  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

….........................................                          ............................................................................... 
   ( miejscowość, data )                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)   

 


