
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

                       Załącznik Nr 3 do SIWZ „Wzory oświadczeń”
Postępowanie Nr ZP/26/2012

...............................................                                                                                    .
pieczęć adresowa Wykonawcy
                                                                                            

OŚWIADCZENIA
Ja (My), niżej podpisany 

(ni): ....................................................................................................................................................
.........

działając w imieniu i na rzecz :
...........................................................................................................................................................
                                                    (pełna nazwa Wykonawcy)
...........................................................................................................................................................
                                                        (adres siedziby firmy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Na wykonanie usługi opracowania projektu procesowego instalacji pozyskiwania uranu z 
rud uranowych w ramach realizacji  zadania  nr  7,  z  projektu POIG.01.01.02-14-094/09 
zatytułowanego  „Analiza  możliwości  pozyskiwania  uranu  dla  energetyki  jądrowej  z 
zasobów  krajowych”  na  podstawie  danych  literaturowych  oraz  eksperymentalnych 
prowadzonych w skali laboratoryjnej.
(Postępowanie Nr ZP/26/2012):

1. Oświadczam(my), że spełniam(y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 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.

2. (dotyczy osób fizycznych):
Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i  nie ogłoszono upadłości / 
ogłoszono  upadłość,  ale  zawarty  został  układ  zatwierdzony  prawomocnym 
postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego*.
*niepotrzebne skreślić
3. Oświadczam(my),  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich 
uprawnień.

......................................................dnia......................2012 r. 

.........................................................................
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby (osób) 
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

                       Załącznik Nr 3a do SIWZ „Wzory oświadczeń”
Postępowanie Nr ZP/26/2012

...............................................                                                                                    .
pieczęć adresowa Wykonawcy
                                                                                            

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja (My), niżej podpisany 
(ni): ....................................................................................................................................................

.........
działając w imieniu i na rzecz :
...........................................................................................................................................................
                                                    (pełna nazwa Wykonawcy)
...........................................................................................................................................................
                                                        (adres siedziby firmy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Na wykonanie usługi opracowania projektu procesowego instalacji pozyskiwania uranu z 
rud uranowych w ramach realizacji  zadania  nr  7,  z  projektu POIG.01.01.02-14-094/09 
zatytułowanego  „Analiza  możliwości  pozyskiwania  uranu  dla  energetyki  jądrowej  z 
zasobów  krajowych”  na  podstawie  danych  literaturowych  oraz  eksperymentalnych 
prowadzonych w skali laboratoryjnej.
(Postępowanie Nr ZP/26/2012):

Oświadczam(my),  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  niniejszego 
zamówienia  na  podstawie  przesłanek  zawartych  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo zamówień 
publicznych.

......................................................dnia......................2012 r. 

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

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 
(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do 
reprezentowania Wykonawcy

* W przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z partnerów.
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