
 

Załącznik nr 2   

 

…………………………………….. 

           Pieczęć wykonawcy 

 

Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert  w ramach Działania 5.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wykonanie  

 

Lp.  Nazwa 

1 Wymiana stolarki drzwiowej 

2 Termomodernizacja posadzki na gruncie – pozostałe roboty 

3 Termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją 

4 Termomodernizacja ścian poniżej terenu – pozostałe roboty 

5 Termomodernizacja elewacji 

6 Modernizacja centralnego ogrzewania 

7 Modernizacja klimatyzacji nawiewno-wywiewnej – pozostałe roboty 

8 
Instalacja próżniowych paneli solarnych cw.u. - 3 szt. o powierzchni czynnej 2 m2, ze 

sterownikiem i zasobnikiem wody o pojemności co najmniej 300 I, przebudowa instalacji 

cw.u. po istniejącej trasie; 

9 Montaż osłony przeciwsłonecznej ze szkła hartowanego z wklejonymi modułami PV wraz z 

konstrukcją wsporczą 

10 Zakup systemu inteligentnego zarządzania energią BMS 

11 Zakup oświetlenia na energooszczędne LED 

 

w budynku biurowo -magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej 3, dz. nr geod. 37 ark. m. 

47 w Zamościu oraz  

Lp.  Nazwa 

1 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji zachodniej i wschodniej budynku – 

pozostałe roboty 

2 Osłony przeciwsłoneczne pionowe na elewacji zachodniej budynku 

3 

Osłony przeciwsłoneczne poziome - żaluzje fasadowe ruchome na elewacji zachodniej i 

wschodniej budynku z napędem elektrycznym. 

4 Docieplenie ścian zewnętrznych  

5 Instalacja ciepła i chłodu w oparciu o system klimakonwektorów i system VRF  

6 Instalacja wentylacji mechanicznej 

7 Zakup systemu inteligentnego zarządzania energią BMS 

8 Zakup oświetlenia na energooszczędne LED 



 

 

w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kościuszki 15, 23 - 400 Biłgoraj, dz. nr 87 ark. nr 

30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA 

MARKET" w Zamościu i Biłgoraju” oświadczamy, że: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, 

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załączyliśmy do oferty pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Oświadczam, iż nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne oraz 

upadłościowe. 

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem nie istnieją powiązania kapitałowe lub 

osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika,  

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

 

 

Miejscowość ……………………….., Data …………… 2018r.  

 

 

 

        …………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 


