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Znak sprawy: A.272.5.2020                            Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 
Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów 
Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków 
tel. +48 12 411 72 20 
e-mail: sekretariat@ksos.pl 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana 
nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS 
Centrum – etap I , Al. Powstania Warszawskiego 4, 31-541 Kraków” (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w rozdz. V. 1. 2) SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 
 
 
 
 
__________________ (miejscowość), dnia __________________ r.  
        __________________________________ 

        (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w rozdz. V. 1. 2) SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
w następującym zakresie: _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 
 
 
__________________ (miejscowość), dnia __________________ r.  
        __________________________________ 

        (podpis) 

 
 
INFORMACJA OGÓLNA: 
 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję jest / nie jest* mikroprzedsiębiorstwem lub 
małym lub średnim przedsiębiorstwem. 
 
w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36), tj.: 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
__________________ (miejscowość), dnia __________________ r.  
        __________________________________ 

        (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. 
 
 
 
__________________ (miejscowość), dnia __________________ r.  
        __________________________________ 

        (podpis) 


