
Załącznik nr 1B 

Zamawiający: 
Toruńska Infrastruktura Sportowa  
Spółka z o.o. w Toruniu  
ul. Bema 73-89 
87-100 Toruń  

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej 
Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: 
Pakiet A - Hotel Meeting i pomieszczenia administracji przy ul. Gen. J. Bema 73 – 89 w Toruniu 

   - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu 
   - Teren przyległy do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka. 

(niepotrzebne skreślić) 
 

Pakiet B - Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Bema 73-89 w Toruniu (niepotrzebne skreślić) 
 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Sekcji III.1.3) ogłoszenia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KRYTERIUM SELEKCJI: 

 

Oświadczam, że w ramach kryteriów selekcji, o których mowa w sekcji IV.1.6) ogłoszenia 

wykonałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie – dla: 

Pakietu A następującą ilość usług polegających na utrzymaniu czystości w budynkach 

użyteczności publicznej (poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty według 

definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zm.) o wartości nie mniejszej niż 150.000,- złotych brutto - ………….. (podać ilość), 

na potwierdzenie czego na wezwanie Zamawiającego przedłożę wykaz tych usług 

wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. (niepotrzebne skreślić) 

Pakietu B następującą ilość usług polegających na utrzymaniu czystości w podobnym obiekcie 

publicznie dostępnym o powierzchni niemniejszej niż 1000 m², o wartości tej usługi nie mniejszej 

niż 100.000,- zł. brutto w okresie 12 miesięcy, za obiekty podobne Zamawiający uzna hotele, 

pensjonaty, hostele, domy wczasowe, placówki służby zdrowia – zakłady opiekuńczo lecznicze. - 

………….. (podać ilość), na potwierdzenie czego na wezwanie Zamawiającego przedłożę wykaz 

tych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. (niepotrzebne skreślić) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


