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(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 

OŚ

potwierdzające spełnienie wymaga
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759z pó
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 
1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre
sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 
ze środków na naukę przez N
 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotycz
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania okre
przepisy prawa nakładaj

2. posiadania wiedzy i doś
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj

 

 
 

Miejscowość:.................................
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Załącznik nr 2 do formularza

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ce spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759z późn. zm.)

w przetargu nieograniczonym na:dostawę urządzeń
ństwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 

1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w 

ch operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 
 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

e spełniamy warunki dotyczące: 

ń do wykonywania określonej działalności lub 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

j i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.................................dnia ...................2013 r. 

…………....................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń 

do formularza oferty 

lonych w art. 22 ust. 1 ustawy  
 publicznych  

n. zm.) 

dzeń sieciowych dla 
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 

1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
ci lokalnych dostawców usług w 

ch operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 

ci lub czynności, jeżeli 

dnego do wykonania zamówienia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

cej wykonanie zamówienia. 

………….................................................... 
 i podpis osoby uprawnionej do składania  

ń woli w imieniu wykonawcy 


