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Zał. nr 9 do SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

(złożyć jeżeli dotyczy) 

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 r. poz. 1129 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”   

w postępowaniu 

na  

„Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych 

budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

 

 

Postępowanie: ADM. 270-4/2022 

 

 

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, siedzibą, NIP, Regon): 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………… 

……………….. dnia …………. 2022 roku 

 
 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 

osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Wzór  

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 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”   

(złożyć jeżeli dotyczy) 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji  

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji postępowania  

na 

„Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych 

budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

 

Postępowanie: ADM. 270-4/2022 

 

 

 

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

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

oświadczam, iż zobowiązuję /zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy: 

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

(Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP, Regon) 

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 …………. 2022 roku 

 

 


