
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” 

*)
 - należy wypełnić 

**)
 - niepotrzebne skreślić 

 

 załącznik nr 4 – dotyczy ZADANIA NR 1 
...................................................... 
           ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na potwierdzenie  

warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY  

– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) …………………………………............…………………………..... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
.................................................................................................................................................... 

( adres siedziby wykonawcy ) 

                                  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

Nr sprawy:  1.PN.2012 

 

OŚWIADCZAM /Y **) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia w zakresie „Przygotowania i prowadzenia zajęć rozwijających pn. Historia na 

talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych, dla uczniów Technikum nr 6 w 

Zespole Szkół nr 7 W Tychach” - ZADANIA NR 1, posiadają wymagane uprawnienia, 

zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt 9.1 SIWZ. 

 
............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
                      
 
 
 
 

.................................................................................................. 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

         wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.   
 
 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” 

*)
 - należy wypełnić 

**)
 - niepotrzebne skreślić 

 

  załącznik nr 5 – dotyczy ZADANIA NR 2 
...................................................... 
           ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na potwierdzenie  

warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY  

– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) …………………………………............…………………………..... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
.................................................................................................................................................... 

( adres siedziby wykonawcy ) 

                                  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

Nr sprawy:  1.PN.2012 

 

OŚWIADCZAM /Y **) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia w zakresie „Przygotowania i prowadzenia zajęć rozwijających pn. Zaczarowany 

świat słodkich dekoracji, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach” - 

ZADANIA NR 2, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z warunkiem udziału 

określonym w pkt 9.2 SIWZ. 

 
 
 
............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
 
 

.................................................................................................. 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

         wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.           
        
 
 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” 

*)
 - należy wypełnić 

**)
 - niepotrzebne skreślić 

 

 
 załącznik nr 6 – dotyczy ZADANIA NR 3 

...................................................... 
           ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na potwierdzenie  

warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY  

– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) …………………………………............…………………………..... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
.................................................................................................................................................... 

( adres siedziby wykonawcy ) 

                                  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

Nr sprawy:  1.PN.2012 

 

OŚWIADCZAM /Y **) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia w zakresie „Przygotowania i prowadzenia zajęć rozwijających pn. Finezyjne 

owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych, dla uczniów Technikum nr 6 w 

Zespole Szkół nr 7 w Tychach” - ZADANIA NR 3, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie 

z warunkiem udziału określonym w pkt 9.3 SIWZ. 

 
 
 
............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
 
 

.................................................................................................. 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

         wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.           
        



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” 

*)
 - należy wypełnić 

**)
 - niepotrzebne skreślić 

 

 
 załącznik nr 7 – dotyczy ZADANIA NR 4 

...................................................... 
           ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na potwierdzenie  

warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY  

– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) …………………………………............…………………………..... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
.................................................................................................................................................... 

( adres siedziby wykonawcy ) 

                                  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

Nr sprawy: 1.PN.2012 

 

OŚWIADCZAM /Y **) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia w zakresie „Przygotowania i prowadzenia zajęć rozwijających pn. Moda na 

zdrowie – program kulinarny po angielsku, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 

w Tychach” - ZADANIA NR 4, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z warunkiem 

udziału określonym w pkt 9.4 SIWZ. 

 
 
 
............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
 
 

.................................................................................................. 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

         wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.           
 


