
załącznik nr 3 do SWZ 

Nr referencyjny postępowania nadany przez zamawiającego: ZE9.271.1.2021  

 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie wykonawcy1,2 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: 

Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w 

Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. 

Spawaczy 3D.      

prowadzonego przez Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze, oświadczam/my że: 

1. samodzielnie spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale 8 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

 

2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 8 pkt 1 

Specyfikacji Warunków Zamówienia …………………..……………………………………………… 

                                                (wskazać lub opisać warunek udziału, którego dotyczy),  

oświadczam/my, że polegam/my na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie………………………………………………………………………………    

 

 niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub 

podpis osobisty osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 
1 Oświadczenie składa wykonawca/a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia składa każdy współpartner, jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postepowaniu 
2 W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 
wykonawca składa wraz ze swoim oświadczeniem także oświadczenie podmiotu, potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby wraz z 
zobowiązaniem 



Nr referencyjny postępowania nadany przez zamawiającego: ZE9.271.1.2021 
 

Składa wykonawca, który korzysta z potencjału podmiotu udostepniającego zasoby 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych 

 

Dane Wykonawcy:                                                               

Pełna nazwa/firma……………………………………………………………………………… 

Adres/siedziba………………………………………………….……… 

reprezentowany przez: ………………………………………………………. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: 

Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w 

Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. 

Spawaczy 3D.      

 

prowadzonego przez Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze, oświadczam/y, że w związku 

z udostępnieniem wykonawcy ……………… (podać nazwę i adres wykonawcy) zasobów w zakresie 

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

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Rozdziale 8 pkt ………………….. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub 

podpis osobisty osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu udostępniającego 

zasoby 

 

 

 



 

Nr referencyjny postępowania nadany przez zamawiającego: ZE9.271.1.2021 
 

Dane wykonawcy 

………………………………..… 

(nazwa oraz adres wykonawcy) 

(projekt) ZOBOWIĄZANIE3 

W związku z udostępnieniem wykonawcy: ………………………………………..……… (nazwa, adres) 

zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, usługi pn.: Przygotowanie i dostarczenie obiadów 

dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z 

oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D.      

Ja/my (imię nazwisko)  ….…………………………………………………………………………… 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ........................................, jako pełnomocny przedstawiciel 

reprezentowanej przeze mnie firmy (podmiotu udostępniającego zasoby) zobowiązuję się do oddania 

zasobów na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale 8 pkt …….4 SWZ na 

potrzeby wykonania ww. zamówienia i oświadczam/my, że:  

1) udostępniam/my wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: …………………… 

……………………………… (należy szczegółowo opisać co zostaje udostępnione wykonawcy - 

jaka zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

2) sposób wykorzystania zasobów, o których mowa w pkt 1 będzie następujący: ……………………  

3) charakter stosunku łączącego mnie/ nas z wykonawcą w trakcie wykorzystania zasobów będzie 

następujący: 

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

4) zakres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……..…. 

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

5) okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

Ponadto oświadczam/my, że gwarantujemy wykonawcy rzeczywisty dostępów do ww. zasobów oraz 

że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis 

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania 

podmiotu udostępniającego zasoby 

 
 
 
 
Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: zdolności techniczne lub zawodowe 

(doświadczenie, potencjał techniczny (rodzaj, nazwa) np. udostępnienie osób, udostępnienie maszyn, udostępnienie środków 

finansowych, podwykonawstwo.  

1. Należy wskazać czynności/rodzaj prac jaki będzie realizowany. Gdy przedmiotem udostępnienia są zdolności dotyczące 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wówczas wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
 

 
3 Jeżeli dotyczy- zobowiązanie składają wszystkie podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp - podać odpowiedni nr warunku spośród wymienionych w rozdziale 8 SWZ 
 
 
 


