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                       Załącznik Nr 5C do SIWZ „Wzór oświadczeń technicznych” 

      Postępowanie Nr ZP/2/2017 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

dotyczy zapisów zawartych w VI Rozdziale SIWZ w ust. 3 pkt. 2 lit. b)  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Instytutu Chemii 
i Techniki Jądrowej usług dotyczących marketingu w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy ramowej” 
(Postępowanie Nr ZP/2/2017) 
prowadzonego przez: 

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

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

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

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

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG): 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

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

Jako uprawniony/nieni do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp: 
 

Oświadczam (y), że: 

 

1. że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zaprojektowałem/liśmy należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również projektuje należycie tablice informacyjne na potrzeby promowania projektów: 

„unijnych” i/lub „krajowych” i/lub „poza unijnych”: 

 

Lp. Nazwa tablic/y 

informacyjnych/nej 

Ilość projektów 

tablic/y 

informacyjnych/nej 

[szt.]/[kpl.] 

Nazwa i dane 

teleadresowe 

Zamawiającego dla 

którego tablica/ce 

informacyjna/ne 

została/y 

zaprojektowane 

Nazwa 

projektu: 

„unijnego” 

i/lub 

„krajowego” 

i/lub „poza 

unijnego 

Data i miejsce 

umieszczenia tablic/y 

informacyjnych/nej 

1.       

2.       

3.       

4.       
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Do niniejszego oświadczenia załączam (y) na potwierdzenie realizacji załączam(my) w formie 

kolorowego wydruku na papierze A4 minimum 1 (jeden) projekt graficzny i minimum 1 

(jedno) zdjęcie z miejscem ich (jej) eksponowania.. 

2. że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zaprojektowałem/liśmy należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również projektuję/projektujemy należycie materiały reklamowe w formie ulotek 

papierowych, w formie plakatów, w formie gadżetów i w formie stojaków 

reklamowych typu Roll–Up: 

 

Lp. Nazwa formy 

materiału 

reklamowego (np.: 

ulotka papierowa, 

plakat, gadżet, stojak 

reklamowy typu 

Roll–Up, …) 

Ilość projektów 

materiału 

reklamowego 

[szt.]/[kpl.] 

Nazwa i dane teleadresowe 

Zamawiającego dla którego 

materiał reklamowy został 

zaprojektowany  

Data i miejsce 

eksponowania 

materiału 

reklamowego 

 

 

Zdjęcie miejsca 

eksponowania 

plakatu lub  

stojaka 

reklamowego 

typu Roll–Up – 

wpisać: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone) 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Do niniejszego oświadczenia załączam (y): 

w formie kolorowych wydruków na papierze A4 projekty graficzne minimum 2 (dwa) 

różnych ulotek papierowych, minimum 2 (dwa) różnych plakatów, minimum 2 (dwa) różnych 

gadżetów i minimum 2 (dwóch) różnych stojaków reklamowych typu Roll–Up. Dodatkowo do 

oświadczenia dotyczącego projektów plakatów i projektów stojaków reklamowych typu Roll–Up 

załączam (y) po minimum 1 (jednym) zdjęciu miejsca ich eksponowania. 

 

3. że zaprojektowałem/liśmy  należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również projektuje należycie minimum 2 (dwie) udokumentowane koncepcje projektowe 

zagospodarowania miejsca wystawowego oraz wizualizacji informacji wystawowych, które 

zostały realnie wykorzystane na wystawach w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie 
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Lp. Nazwa i opis koncepcji 

projektowej 

zagospodarowania miejsca 

wystawowego oraz 

wizualizacji informacji 

wystawowych 

Ilość 

koncepcji 

[szt.]/[kpl.] 

Nazwa i dane 

teleadresowe 

Zamawiającego dla 

którego zostały 

zaprojektowane 

koncepcje 

zagospodarowania 

miejsca wystawowego 

oraz wizualizacji 

informacji wystawowych 

Nazwa i opis 

miejsca 

eksponowania 

koncepcji oraz 

termin wystawy 

Zdjęcie miejsca 

realnego 

wykorzystania 

projektu koncepcji 

przez 

Zamawiającego: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza nie 

załączone) 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Do niniejszego oświadczenia załączam (y) minimum po 1 (jednym) zdjęciu potwierdzającym, że 

każda wskazana i opisana w oświadczeniu koncepcja projektowa zagospodarowania miejsca 

wystawowego oraz wizualizacji informacji wystawowych została realnie wykorzystana przez 

Zamawiającego. 

4. że posiadam (y) wiedzę i umiejętność opracowywania materiałów promujących: projekty 

„unijne” na podstawie znajomości aktualnie obowiązujących przepisów i zasad tworzenia 

materiałów promocyjnych w oparciu o wspólny system identyfikacji wizualnej, polegający 

na stosowaniu wymaganych przepisami unijnymi oznaczeń wizualnych projektów; projekty 

„krajowe” i projekty „poza unijne”. 

Uwaga: 
 

1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ww. oświadczenia zawarte w ust. 1-4 może złożyć i wykazać jeden 

Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w 

zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy; 

2) projekty graficzne wymagane przez Zamawiającego w formie kolorowych wydruków oraz 

koncepcje projektowe, o których mowa w niniejszym oświadczeniu w ust. 1-2, Wykonawca 

załącza do ww. oświadczeń w postaci elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie 

CD lub DVD lub na pendrive wraz z zapisanymi na jednym z ww. nośniku zdjęciami, o 

których również jest mowa w niniejszej tabeli w ust. 1-3. 
 

 

 

......................................................dnia......................2017  r.  

 

.............................................................................. 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania 
Wykonawcy 


