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Załącznik nr 3 do SIWZ  
„Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

 
 
Wykonawca: 
 
 
 
 
...................................................................... 
pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu” oświadczam, że wykonawca w imieniu którego występuję, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.  poz. 2164): 
 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Posiada wiedzę i doświadczenie – dla Zadania I: 

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu: 
1. własnym *  
2. innych podmiotów*  

i wykonaliśmy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące 
zamówienia, o których mowa w punkcie 4, podpunkt a) SIWZ 
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Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnianie warunku udziału w 
zakresie wiedzy i doświadczenia. 
* niepotrzebnie skreślić 
** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych 
podmiotów innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z 
nich wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału).   

 
3. Posiada wiedzę i doświadczenie – dla Zadania II: 

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu: 
1. własnym *  
2. innych podmiotów*  

i wykonaliśmy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące 
zamówienia, o których mowa w punkcie 4, podpunkt b) SIWZ 
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1          

  

  Własne/oddane do dyspozycji* 
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polega na wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów ** OD 

(DD/MM/RR) 

DO 

(DD/MM/RR) 
  

1          

  

  Własne/oddane do dyspozycji* 
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Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnianie warunku udziału w zakresie 
wiedzy i doświadczenia. 
* niepotrzebnie skreślić 

** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych 
podmiotów innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z 
nich wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału).  
 

4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
                    
..........................................                  ………….......................................... 
      miejscowość i data data, podpis i pieczątka imienna            

           osoby uprawnionej 


