
 
Załącznik Nr 1A do formularza oferty                                                                                                                                               

.................................................  
      Pieczęć wykonawcy 

Zamawiający:   
Powiat Szydłowiecki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec  
 
Wykonawca: 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców) 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………… 
 
NIP …………………………….. REGON ……………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Działając zgodnie z art. 44 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usuwanie i przechowywanie pojazdów  przewożących materiały niebezpieczne z dróg 
położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie  z art. 130 a ustawy Prawo o 

ruchu drogowym. 
 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

a mianowicie dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania 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; 

 

 

 

............................................................                       ................................................................. 
                Miejscowość, data                                                                      podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    
                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy                 

 
 
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„O świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców  



Załącznik Nr 1B do formularza oferty                                                                                                                                               
.................................................  
      Pieczęć wykonawcy 

Zamawiający:   
Powiat Szydłowiecki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec  
 
Wykonawca: 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców) 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………… 
 
NIP …………………………….. REGON ……………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Działając zgodnie z art. 44 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usuwanie i przechowywanie pojazdów  przewożących materiały niebezpieczne z dróg 
położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie  z art. 130 a ustawy Prawo o 

ruchu drogowym. 
 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

a mianowicie dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

5. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

6. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia;  

7. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

 

............................................................                       ................................................................. 
                Miejscowość, data                                                                      podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    
                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy                 

 
 
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„O świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców  
 



Załącznik Nr 1C do formularza oferty                                                                                                                                               
.................................................  
      Pieczęć wykonawcy 

Zamawiający:   
Powiat Szydłowiecki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec  
 
Wykonawca: 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców) 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………… 
 
NIP …………………………….. REGON ……………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Działając zgodnie z art. 44 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usuwanie i przechowywanie pojazdów  przewożących materiały niebezpieczne z dróg 
położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie  z art. 130 a ustawy Prawo o 

ruchu drogowym. 
 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

a mianowicie dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

8. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

9. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia;  

10. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

 

............................................................                       ................................................................. 
                Miejscowość, data                                                                      podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    
                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy                 

 
 
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„O świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców  
 


