
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 .........................................                                 ………………………, dn. ………... 
(nazwa i adres Wykonawcy) ( miejscowość) 

 
 

O ŚW I A D C Z E N I E  
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski dla zadań pn. „1. 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa 

piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy 

ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w 

Chorzewie." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i działając na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z 

pkt. VI.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszym oświadczamy, że spełniamy 

warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonaliśmy lub wykonujemy co najmniej dwie usługi, każda polegająca na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru lub kierownika projektu (kontraktu) przy inwestycjach budowlanych obejmujących 

roboty: konstrukcyjno- budowlane, instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej i 

cieplnej, sieci i instalacji elektrycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000 zł  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w szczególności dysponujemy: 

a) co najmniej 1 osobą - będącą Koordynatorem zespołu inspektorów; z możliwością łączenia funkcji 

Koordynatora Zespołu Inspektorów z funkcją inspektora nadzoru robót budowlanych w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń które uprawniają do kierowania robotami 

budowlanymi, 

b) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które 

uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, 

c) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, 

      lub mniejszą ilością osób posiadających w/w uprawnienia budowlane. Zamawiający określając wymogi 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 

2008 r. Nr 63, poz. 394),  

              4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

         …………………………. 
                 Podpis Wykonawcy 


