PN –16/2015/MPiPS/CIS
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca (*) ...........................................................................................................

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Gminne programy
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”.”

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu,
w szczególności posiadam wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 roku Nr 69, poz. 415, z późn. zm. )

.............................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie
podpisuje pełnomocnik wykonawców.
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PN –16/2015/MPiPS/CIS
Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca (*) ...........................................................................................................

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Gminne programy
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”.”

Oświadczam, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia mnie z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.
zm.).

.............................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie
podpisuje pełnomocnik wykonawców.
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PN –16/2015/MPiPS/CIS
Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i
przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”.

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo
zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,z pózn. zm.) *

Informuję, że należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo
zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), w załączeniu przekazuję listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.*

_______________________________
* niepotrzebne skreślić

………………………………….
data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
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PN –16/2015/MPiPS/CIS
Załącznik nr 3a

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy w tym okresie, t.j. co najmniej 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu co najmniej 1
szkolenia w zakresie kursu zawodowego w tematyce budowlanej składającego się z co najmniej 50
godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń praktycznych
Część 1- Kurs operatora agregatów tynkarskich

Wykonawca:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

L.p

1

PODMIOT NA RZECZ
KTÓREGO USŁUGA
ZOSTAŁA WYKONANA

PRZEDMIOT USŁUGI

WARTOŚĆ USŁUGI
BRUTTO

DATA WYKONANIA

2

3

4

5

1.

……………………………………….
Data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
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PN –16/2015/MPiPS/CIS
Załącznik nr 3b

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy w tym okresie, t.j. co najmniej 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu co najmniej 1
szkolenia w zakresie kursu zawodowego w tematyce budowlanej składającego się z co najmniej
150 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń praktycznych
Część 2- Kurs pracownika remontowo-budowlanego
Wykonawca:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

L.p

1

PODMIOT NA RZECZ
KTÓREGO USŁUGA
ZOSTAŁA WYKONANA

PRZEDMIOT USŁUGI

WARTOŚĆ USŁUGI
BRUTTO

DATA WYKONANIA

2

3

4

5

1.

……………………………………….
Data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
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