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Załącznik nr 7 do SIWZ
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(pieczęć firmowa Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY O UDOSTĘPNIENIU

WYKONAWCY

ZASOBÓW, NA KTÓRE

WYKONAWCA MOŻE POWOŁYWAĆ W CELU
WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W POSTĘPOWANIU NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEGO CMENTARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ

KOŚCIELE POKOJU W ŚWIDNICY, W RAMACH PROJEKTU „KOŚCIÓŁ POKOJU W
ŚWIDNICY - OBIEKT UNESCO. PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI LUTERAŃSKIEJ ENKLAWY
POPRZEZ RENOWACJĘ ORGANÓW WRAZ Z PROSPEKTEM, REWITALIZACJĘ CMENTARZA I
PRZEBUDOWĘ PLEBANII , W CELU ZAPEWNIENIA WIELKOKULTUROWEJ OFERTY
KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ” W RAMACH PROGRAMU „KONSERWACJA I
REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO
E UROPEJSKIEGO O BSZARU G OSPODARCZEGO 2009 - 2014 I N ORWESKIEGO
MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014
PRZY

!

W związku z faktem, że Wykonawca
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy,
niniejszym OŚWIADCZAM, że udostępniam Wykonawcy zasoby będące
w moim posiadaniu, tj. (niepotrzebne należy skreślić):
1) wiedzę i doświadczenie;
2) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia;
3) sytuacja ekonomiczna i zasoby finansowe,
na cały okres realizacji zamówienia.
Udostępnione zasoby zostaną wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia
w sposób następujący (należy określić / opisać sposób wykorzystania
udostępnionych zasobów):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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

!
Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie przesłanek określonych w SIWZ do niniejszego postępowania, na
dowód czego przedkładam:
1.
aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert,
2.
aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 11 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
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..............................
miejscowość, data

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

(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

