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Zał. nr 9 do SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane w związku z zaistnieniem okoliczności,  

o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

w postępowaniu  

na  

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

oraz 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich” 

 

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w 

ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie ADM.270 -4/2021 

 
Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, iż w celu wykazania spełnienia warunków uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu, polegam na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej poniższych podmiotów 

(Nazwa podmiotu, siedzibq, NIP): 

a) ______________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________ 

 

 

_________ dnia ____ 2021 roku 
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Zobowiązanie podmiotu, 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

postępowania  

na  

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

oraz 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich” 

 

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w 

ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie ADM.270 -4/2021 

 
Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa podmiotu, siedziba, NIP): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, iż zobowiązuję /zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________________________ 

(Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP) 

następujące zasoby (należy wskazać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Poniżej przedkładamy informację o: 

1) sposobie i okresie udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy 

wykonywaniu zamówienia tj.: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3) zakresie mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia tj.: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

__________ dnia __ __ 2021 roku 

 

 


