Załącznik nr 3 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pełna nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
32/2010/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207,
NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na wykonanie usługi pn:

Korekta, skład i druk Publikacji i kwartalników

Korekta językowa tekstu, opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz
dostarczenie do Zamawiającego (w tym rozładunek) 1 publikacji (2000
egzemplarzy) oraz 6 kwartalników (6 numerów x 1000 egzemplarzy) w ramach
projektu „Chroń swoją wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorców Polski Wschodniej” - realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”,
Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2
„Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data ………………………..

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 1

1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

1

Załącznik nr 4 do siwz.
Przykładowy formularz, należy dostosować do
treści oferty
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba ………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ...............................................

Dotyczy oferty na:
Korekta, skład i druk Publikacji i kwartalników
Korekta językowa tekstu, opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz
dostarczenie do Zamawiającego (w tym rozładunek) 1 publikacji (2000
egzemplarzy) oraz 6 kwartalników (6 numerów x 1000 egzemplarzy) w ramach
projektu „Chroń swoją wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorców Polski Wschodniej” - realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”,
Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2
„Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykaz wykonanych usług
1)
1
2
3
4
5

2)
1
2
3
4
5

3)
1
2
3
4
5

Wartość
Przedmiot
Daty wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

Wartość
Przedmiot
Daty wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

Wartość
Przedmiot
Daty wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

4)

2

1
2
3
4
5

5)
1
2
3
4
5

Wartość
Przedmiot
Daty wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

Wartość
Przedmiot
Daty wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

……………………………………
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 2

2

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

3

Załącznik nr 5 do siwz.
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
32/2010/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na wykonanie usługi pn:

Korekta, skład i druk Publikacji i kwartalników

Korekta językowa tekstu, opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz
dostarczenie do Zamawiającego (w tym rozładunek) 1 publikacji (2000
egzemplarzy) oraz 6 kwartalników (6 numerów x 1000 egzemplarzy) w ramach
projektu „Chroń swoją wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorców Polski Wschodniej” - realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”,
Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2
„Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

oświadczam/my, że nie zachodzą wobec nas/mnie przesłanki do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759).

……………………………………
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 3

3

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

4

Załącznik nr 6 do siwz.
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
32/2010/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na wykonanie usługi pn:

Korekta, skład i druk Publikacji i kwartalników

Korekta językowa tekstu, opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz
dostarczenie do Zamawiającego (w tym rozładunek) 1 publikacji (2000
egzemplarzy) oraz 6 kwartalników (6 numerów x 1000 egzemplarzy) w ramach
projektu „Chroń swoją wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorców Polski Wschodniej” - realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”,
Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2
„Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759) tj. :
- nie otwarto likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości.

……………………………………
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 4

4

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

5

