
TR:21-7/18                                                           Załącznik nr 2a 

 

POTWIERDZENIE 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlano-montażowymi i remontowymi wynikającymi z corocznych planów inwestycyjnych  

i remontowych oraz na zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg  

i chodników  po awariach na sieciach wod. – kan., jak również zadań prowadzonych w ramach 

zastępstwa inwestycyjnego n/w branż: 

 Branża konstrukcyjno-budowlana 

 Branża drogowa 

 Branża sanitarna 

 Branża elektroenergetycznej 
 

 

2. Wykonawca : ………………………………………………………………………………………… 

           ……..………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………….. 

                           (Nazwa i adres) 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                           ( Nazwa i adres) 

 

Do Zamawiającego : PWiK w Głogowie sp. z o. o. , 67-200 Głogów, ul. Łąkowa52 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzam/y spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej : 
1) Doświadczenie. 

Oświadczam/y, że wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat /3 lat* przed upływem terminu 
składania ofert następujące roboty budowlane/usługi* : 



Lp Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Rodzaj i zakres : 

robót budowlanych*/usług* 
Wartość robót 

budowlanych*/ 

usług* 

Data i miejsce wykonania 

usług 

     

     

     

2) Kwalifikacje osób wskazanych do realizacji zamówienia. 
Oświadczam/y, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami : 

 

 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 

Podstawa dysponowania 

osobą np. umowa o 

pracę, umowa zlecenie, 

pisemne zobowiązanie 

Funkcja przy wykonywaniu 

zamówienia 

Posiadane uprawnienia/ 

nr, data wydania/nazwa 

organu/ zakres uprawnień 

tj. z ograniczeniami lub bez 

ograniczeń 

 

Informacje dot. kwalifikacji 

i doświadczenia tj.: 

liczba zakończonych robót 

budowlanych  

w okresie ostatnich 3 lat – 

wymienić kiedy i gdzie, 

pełniona funkcja 

     

     

     

 

 

    

UWAGA : 

Wypełnić dokładnie wg treści rubryk w tabeli. 

 

 

 

 



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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………….…,dnia…………..….…….r.                      .………………………………………………….. 
       (miejscowość i data)                                     (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

  

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW : 

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA : 

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie ust. 1 i 2 powinno podpisane przez ich pełnomocnika. 

 

                                …………………………………………………………….……………………. 

                                    (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić. 


