
Załącznik Nr 2 do SIWZ
                                                                                                                                                       Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie 

                                                                                                                                                       bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się

                                                                                                                                                       lub uprawiających sporty lub rekreację na

                                                                                                                                                       obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie

                                                                                                                                                       plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie

                                                                                                                                                       sezonu letniego w 2018 roku

Zamawiający:   Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
tel. (59) 81-44-769
fax. (59) 81-44-769

Wykonawca: ……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. „Organizacja kąpielisk
strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  lub uprawiających
sporty  lub  rekreację  na  obszarach  wodnych  w  kąpieliskach  w  obrębie  plaży  wschodniej  i
zachodniej   w Ustce w okresie sezonu letniego w 2018 roku”  prowadzonego przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Ustce , oświadczam, co następuje:

A.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego pkt 7.2.1 i 7.2.2  Spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia 

…………………………………………… (miejscowość), dnia …………………………… r.                              …………………………………………

                                (podpis)

B. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w pkt 7.2.1 i 7.2.2   Specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmio-
tu/ów: …………………………..………………………………………………………………………………………….……………………..., 

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………................

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….………………………, dnia ………….……. r. …………………………………………
            (miejscowość i data)                     (podpis)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zo-
stały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

…………….………………………, dnia ………….……. r. …………………………………………
           (miejscowość i data)             (podpis)
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