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Nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie: 

  
 
Adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie: 

  
 
w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG 

NIP   PESEL   

KRS   CEiDG   

telefon   e-mail   

reprezentowany przez: 

  
imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji) 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 32/34 
90-643 Łódź 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
(należy złożyć w terminie składania ofert) 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa docelowej siedziby 
Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej”, znak: 0900.OP.261.1.2.2017, prowadzonego przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówienie w sekcji III w pkt 1 oraz w §5 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia OR KRUS w Łodzi, znak: 0900.OP.261.1.2.2017.  

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został wprowadzony w treści ogłoszenia  

o zamówieniu i jest identyczny z tym wskazanym w §5 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Za-

mówienia OR KRUS w Łodzi, znak: 0900.OP.261.1.2.2017.  

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
(art. 22a ustawy Pzp) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie w sekcji III w pkt 1 oraz w §5 ust. 2 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia OR KRUS w Łodzi, znak sprawy: 0900.OP.261.1.2.2017, polegam 

na zasobach następującego (-ych) podmiotu/ów:  

  

  

  
wskazać podmioty 

 
w następującym zakresie:  

  

  

  
określić odpowiedni zakres dla wskazanych podmiotów 

 

Uwaga: 

Wykonawca wypełnia tą części oświadczenia jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na 

podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawia-

jącego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 


