
Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

O  ŚWIADCZENIE

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,

przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych,
ich ewentualnego zwrotu oraz reklamacji, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku prawo pocztowe na

potrzeby Urzędu Gminy Tarnów.

O  świadczam., że spełniam warunki dotyczące:  

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania;

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dnia..................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w

zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g,
paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych, ich ewentualnego zwrotu oraz reklamacji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku prawo pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów.

Oświadczam,    iż    nie    podlegam    wykluczeniu    z    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    na   
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

., dnia.........................................................r.

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz usług  

Wykazu wykonanych, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót, miejsce wykonania)
Zamawiający

Daty wykonania  

od-do

Opis robót, zakres rzeczowy właściwy dla przedmiotu zamówienia,

specjalne warunki wykonania itp. ważne informacje na podstawie

których można zweryfikować spełnianie warunku udziału w

przetargu

Całkowita wartość robót,  za

które wykonawca

odpowiadał

1 2 3 4 5

1

2

3

4

W załączeniu  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.  

.........................................................................
podpis Wykonawcy

                                                                                                                                           



Załącznik nr 9 do SIWZ

…..........................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ  Nr  3  -  Informacja  Wykonawcy,  dotycząca
przynależności do grupy kapitałowej.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..……

Adres Wykonawcy: ………………………….…………………………………………….... 

(kod, miejscowość, ulica, województwo)

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z

dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) przedkładam niniejszą informację:

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

..............................    …………........................
miejsce i data podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:  Jeżeli  Wykonawca  należy  do  grupy  kapitałowej,  wraz  z  ofertą  składa  listę  (wykaz)

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Niniejszą  informację składa Wykonawca oraz każdy z  Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie
zamówienia. 

                                                                                                                                                    


	Wykaz usług

