
 

Załącznik Nr 2 Attachment No. 2

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

(pieczątka Wykonawcy) (Contractor's stamp)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW STATEMENT ON COMPLETING CRITERIA

Nazwa Wykonawcy . 

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

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

…….………….,

Contractor Name. .................. ....... ..... ........................ 

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

........................ ...... ......... ....... .............,

Adres siedziby 

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

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

…….......……….……….,

HQ adress 

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

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

....... ......... . ..........,

Adres do korespondencji 

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

……………………………………………….…………………………………………

….………….….,

Mailing address ..................... ...... ....... .......................................... ....... ......... .... 

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

............. ....,

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - 

......................................................,

Telephone number. - .............................................. .................., fax number - 

............................ ..........................,

Dane Zamawiającego: Buyer's details:

Olan Spółka z o.o. , ul. Korczewska 57, Żabokliki, 08-110 Siedlce Olan Company with o.o. , ul. Korczewska 57, Żabokliki, 08-110 Siedlce

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na wynajęcie powierzchni targowej niezabudowanej podczas Targów 

Batimat

1. Participating in the proceedings conducted in the mode of asking for the 

lease of exhibition space not built during the Fair Batimat

oświadczam, że: I declare, that:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) I have the power to perform certain activities or activities if the law 

imposes an obligation to hold them;

2) posiadam co najmniej 2 letnie doświadczenie w organizowaniu tragów; 2) I have at least 2 years experience in organizing trams;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;

3) I have the appropriate technical potential and people capable of 

performing the contract;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.

4) I am in the economic and financial situation ensuring the performance of 

the contract.

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego i składam wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania 

tych warunków.

2. I declare that I fulfill the conditions for participation in proceedings 

specified by the Employer and submit all the required documents to confirm 

the fulfillment of these conditions.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, stosownie  do  art.24 PZP

3. I declare that I am not subject to exclusion from the contract award 

procedure pursuant to Article 24 of the Public Procurement Law

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

(miejscowość i data)                                                                podpis osoby/osób uprawnionych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy
(place and date)                                                                  signature of authorized person

                                                                                                      to represent the Contractor


