
 
 
 
 

 

ZMIANY W ZAŁACZNIKACH DO  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w zał. 2 formularz ofertowy jest: 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa VII: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji  

 

w zał. 2 formularz ofertowy być powinno: 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji  

 

w zał. 3 oświadczenie wykonawcy jest: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompisiteLab, Laboratorium 

Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na terenie ITB 

MORATEX, oświadczam, co następuje: 

 

w zał. 3 oświadczenie wykonawcy być powinno: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium 

Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na terenie ITB 

MORATEX, oświadczam, co następuje: 

 

w zał. 4 oświadczenie wykonawcy jest: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompisiteLab, Laboratorium 



 
 
 
 

Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na terenie ITB 

MORATEX, oświadczam, co następuje: 

 

w zał. 4 oświadczenie wykonawcy być powinno: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium 

Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na terenie ITB 

MORATEX, oświadczam, co następuje: 

 

w zał. 5 wykaz robót budowlanych jest: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizac ja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa VII: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji  oświadczam 

(oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3. SIWZ 

wykazuję/emy następujące roboty: 

 

w zał. 5 wykaz robót budowlanych być powinno: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji  oświadczam 

(oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3. SIWZ 

wykazuję/emy następujące roboty: 

 

w zał. 6 wykaz osób jest: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



 
 
 
 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa VII: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, oświadczam 

(oświadczamy), że w realizacji niniejszego zamówienia uczestniczyć będą 

następujące osoby:  

 

w zał. 6 wykaz osób być powinno: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, oświadczam 

(oświadczamy), że w realizacji niniejszego zamówienia uczestniczyć będą 

następujące osoby:  

w zał. 7 oświadczenie o  przynależności lub braku do grupy kapitałowej jest: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa VII: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, oświadczam 

(oświadczamy), oświadczam/my, że: 

 

 

w zał. 7 oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej  być powinno: 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium 

CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań 

Balistycznych na terenie I.T.B. MORATEX " w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja 

wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, oświadczam 

(oświadczamy), oświadczam/my, że: 

 


