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Załączniknr 6A do Istotnych Warunków Zamówięnia

Oświadczenie wykonawcy dot. spehrienia warunków udziału w postepowaniu

Zamawiaiący:

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiei,

ul. Woiska Polskiego 12,11-4OO Kętrzyn

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
p o dmiotu : N I P / PE s E L, KRs / C E iD G)

reorezentowanv Drzezi

(imię, nazw isko, stanow isko / p o dsUw a do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.

138 ustawy Prawo zamówień publicznychpn. świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej

na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności

edukacyjnych realizowanych w ramąch programu ERASMUS+ prowadzonego przez Zespół

Szkół w Kętrzynie, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w zakresie opisanym w pkt 6 Istotnych Warunków Zamówienia

dnia .........

(miejscowość) (podpis)

Projekt pt, ,,Staże zawodowe w Grecji szansą na rozwói zawodowy u czniów zKętrzyna" o numerze
2019-1-PLOl-RAIO2-064424 współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobi]ność edukacyjna
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O świadczenie wykonawcy

INFO RMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;
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Oświadczęnie wykonawcy dot. spehrienia warunków tldziŃu w postepowaniu

oświadczam,

określonych

Zamówienią

że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

przez zamawiającego w zakresie opisanym w w pkt 6 Istotnych Warunków

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

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

dnia ...,,..,.

(miejscowość) (podpis)

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.

(podpis)

Projekt pt, ,,Staże zawodowe w Grecii szansą na rozwój zawodowy uczniów zKętrzyna" o numerze
2O19-1-PLOI-KALO2-064424 współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,

sektor Kształcenie i szko]enia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukaryjna
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INF0RMACJA W ZWIĄZKU z P0IEGANIEM NA ZAsoBAcH INNYCH PODMIOTÓW:

oŚWIADczENtE D0TYCZĄCE PoDANYCH INF0RMAC|I:


