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REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami. 
 

Załącznik nr 2 

do SIWZ – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji 

zawodowych przez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy w ramach projektu „PODNIESIENIE 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ 

REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”  

nr 1/RPOWP/2019 

        

miejscowość, data ............................................. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów 

kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy  w ramach 

projektu   „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 

HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”  nr 

1/RPOWP/2019 

prowadzonego przez  Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, reprezentując: 

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

(nazwa wykonawcy* / wykonawców*) 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie: 
1) kompetencji* i uprawnień* do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to 

wynika z odrębnych przepisów, 
2) sytuacji ekonomicznej* i finansowej*, 
3) zdolności technicznej* i zawodowej*, 

2. * w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez  
             zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie: 

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

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

3. * zamierzam  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om:  



 
 

Projekt „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ 
REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
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....................................................................................................................................................................................

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

w zakresie:  

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

4. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

            

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

     czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby  

     uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy* -niepotrzebne skreślić 

 


