Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

CZĘŚĆ NR 1
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................
__________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz
Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku” – nr postępowania
RZP.271.15.2017.
OŚWIADCZAM, ŻE:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1-1b Ustawy Pzp spełniam warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z określonych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - w przypadku wyboru mojej oferty przedłożę
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 100 000,00 zł;
3. zdolności technicznej lub zawodowej, gdyż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie
materiałów biurowych, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde.

Data i podpis osoby upoważnionej
do podpisania niniejszej oferty

…………………………………

CZĘŚĆ NR 2
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz
Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku” – nr postępowania
RZP.271.15.2017.
OŚWIADCZAM, ŻE:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1-1b Ustawy Pzp spełniam warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z określonych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w przypadku wyboru mojej oferty przedłożę
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 50 000,00 zł;
3. zdolności technicznej lub zawodowej, gdyż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie
papieru do drukarek i kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde.

Data i podpis osoby upoważnionej
do podpisania niniejszej oferty

…………………………………

