
znak postępowania OIGd-2800-3/16 załącznik nr 5 

 

……………………, dnia …………………… 
(miejscowość)                               (data) 

 

OŚWIADCZENIE 

wykonawcy ubiegającego się wspólnie z innymi wykonawcami o udzielenie zamówienia  

 

 

Wykonawca – …………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………………………………………………………………………………….., 
(pełna nazwa, firma wykonawcy) 

 

 

reprezentowany przez – .……………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko osoby albo osób reprezentujących wykonawcę) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku (znak postępowania OIGd-2800-3/16), 

oświadcza, iż: 

 

spełnia określone w IV.1 specyfikacji warunki udziału w postępowaniu: 

a) jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.)*, 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia 

z należyta starannością*, 

c) posiada w każdej gminie na terenie Rzeczpospolitej co najmniej jedną, stałą placówkę 

pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt. 15) ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), czynną we wszystkie dni 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni będącymi dniami ustawowo wolnymi od 

pracy*, 

d) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 

jedną / dwie* usługi pocztowe na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą, 

polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu  i doręczaniu przesyłek 

pocztowych oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych, o wartości brutto każdej z nich nie 

mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych)*; 
*(niepotrzebne skreślić)  

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 5 

pkt 1) i 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2105 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

albo osób reprezentujących wykonawcę) 


