Załącznik nr 4
do SIWZ

znak: SO.341-35(ZK)/09

Wykonawca/wykonawcy…………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, 4
jednoosobowych spółek komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, 8
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków,
lokali, obiektów uŜytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i parkowego dla punktów
poboru oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Kętrzyn”, oświadczam/my
Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz. U. z
2008, Nr 220, poz. 1420, Dz. U. z 2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z
2009, Nr 65, poz. 545, Dz. U. z 2009 r., Nr 91, poz. 742)
1) Posiadam/my ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności
określonych w SIWZ, tj.
 posiadamy koncesję na sprzedaŜ energii elektrycznej zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr …………………………. z dnia………………………………………….., na dowód
czego załączamy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem w/w koncesji.
 posiadamy zawarte umowy o dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego działającymi na terenie Miasta Kętrzyn, tj. PKP „ENERGETYKA” oraz
„ENERGA OPERATOR SA ”.
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję/my
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy
pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał
techniczny i osoby 2;
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

1

Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy
dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

2

treść punktu 2) naleŜy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym

