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Nazwa i adres wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie: 

  
 
w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG 

NIP   PESEL   

KRS   CEiDG   

telefon   e-mail   
 
reprezentowany przez: ………………....................................................................................……………… 

     imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji) 
 
 

 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
ul. Kilińskiego 45 
90-257 Łódź 
 
 
 
 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
pn.: „Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”, 
znak: 1/2020/TJ, oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.  

 

 

 

 

 

 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
(art. 22a pzp) 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, polegam na zasobach 
następującego/następujących podmiotu/podmiotów:  

  

  

  
wskazać podmioty 

 
w następującym zakresie:  

  

  

  
określić odpowiedni zakres dla wskazanych podmiotów 

 
Uwaga: 
Wykonawca wypełnia tę część oświadczenia jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie 
art. 22a ust. 1 i 2 ustawy pzp. 
 
 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że 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. 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 
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ZOBOWIĄZANIE PODWYKONAWCY 
 
 

  W celu udowodnienia zamawiającemu, że wykonawca, realizując zamówienie przy pomocy 
zasobów innych podmiotów, będzie nimi realnie dysponował, zobowiązujemy się do oddania mu do 
dyspozycji, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia,  naszych zasobów, niezbędnych do realizacji 
tego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

 , dnia   r.    
miejscowość                                                                   podpis i pieczęć przedstawiciela podwykonawcy 
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