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Załącznik nr 3 
  
 
 
 
Pieczęć  Wykonawcy                                                

 

 
 

OŚWIADCZENIE Wykonawcy 
 

w trybie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
/tekst jednolity Dz.U.2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm/. 

 
 

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego ,   którego  wartość szacunkowa nie 

przekracza kwoty  określonej w  przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

Nazwa  i adres Zamawiającego  

Przedszkole Samorządowe w Lubniu 

32-433 Lubień 885 

 

Dane dotyczące Wykonawcy :                                                

Firma .......................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faxu ......................................................................................................................................... 

Nr NIP ........................................................................................................................................................ 

Nr Regon .................................................................................................................................................... 

 

            Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego oświadczam, 

iż nie podlegam wykluczeniu  z niniejszego postępowania publicznego w okolicznościach  o których 

mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   

 

 

 

 
 
.................................................                                            ................................................. 
 Miejscowość,  data                    podpis i pieczęć Wykonawcy 
                                       lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 4 
 
Pieczęć  Wykonawcy                              

 

 
 

OŚWIADCZENIE Wykonawcy 
 

w trybie art.22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych 
/tekst jednolity Dz.U.2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm/. 

 
 

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego ,którego  wartość szacunkowa nie 

przekracza kwoty  określonej w  przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

Nazwa  i adres Zamawiającego  

Przedszkole Samorządowe w Lubniu 

32-433 Lubień 885 

 

Dane dotyczące Wykonawcy :                                                

Firma ....................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faxu ...................................................................................................................................... 

Nr NIP ..................................................................................................................................................... 

Nr Regon ................................................................................................................................................. 

 

             Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego oświadczam, 

że spełniam  warunki  o których mowa  w art. 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia  2094 r. Prawo 

zamówień publicznych ,dotyczące : 

 

1. posiadania uprawnień do wykonania  określonej działalności lub czynności ,jeżeli  

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 . 

 
 
.................................................                                            ................................................. 
 Miejsce, data                    podpis i pieczęć Wykonawcy 
                                       lub osoby upoważnionej 


