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7. Oś Priorytetowa:  
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

 

      Załącznik nr 2 Cz. I do SIWZ 

Znak sprawy  WAD-2900-II/2014/SISP-2 

………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu) 

OŚWIADCZENIE 

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) 

 

Ja (My) niżej podpisany(ni) ………………………………………………………..……………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………... 

(adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na przetarg nieograniczony pn.: 

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz  
z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń  
dla Informatorium  w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): 
„Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji 
skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla 
obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny 
GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk 
dostępu do Internetu”. 

Część I przedmiotu zamówienia: 

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 

Oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędnej  
do wykonania zamówienia. 

2. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 

 

…………………., dnia ……………………              ……………………..………………………………… 

                (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 
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