
Załącznik Nr 1
……………………………………. 
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy) 

Gmina Radomin 
Radomin 1a 
87-404 Radomin

O F E R T A
na wykonanie zamówienia- usługi p.n.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy
Radomin”

.............................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

.............................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel: ..................................................................fax:   ..................................................................... 

Adres do korespondencji:

Strona internetowa Wykonawcy :

e-mail Wykonawcy:

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  
do kontaktów z Zamawiającym:

NIP…………………………………………………… REGON………………………………………………..……..

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP dniu 17.11.2016r. i  pod Nr
344865-2016 oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę ofertową: 

Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT)
(słownie: .................................................................................................................... zł.) 
w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: …………………….. zł.
Ryczałtową cenę netto: …………………………………….. zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………. zł.)

Wykonawca  będzie  otrzymywał  ryczałtowe  wynagrodzenie  płatne  miesięcznie,  z  dołu,  za  każdy  miesiąc
wykonania usługi, w wysokości 1/24 całości zaoferowanej ceny wykonania zamówienia. 

Termin płatności faktury…………… dni. (min. 14 dni, max. 30 dni)

II.  Oświadczamy,  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty  i  nie  wnosimy  do  niej
zastrzeżeń. 
III. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
IV. Następujący zakres usługi zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….



V. Termin wykonania zamówienia :
Rozpoczęcie- po podpisaniu umowy, a odbiór odpadów - od dnia 1 stycznia 2017r.
Zakończenie - 31 grudnia 2018r.
VI.  Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na
warunkach określonych w załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
VII. Na wykonane prace udzielamy ............------......... gwarancji.*/ nie dotyczy*
VIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
IX.  Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa-
jeżeli dotyczy-
X. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych. 

XI. Informacja o obowiązku podatkowym na podstawie art. 91 ust. 3a:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, informuję, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego wskazuję/wskazujemy* nazwę/y 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

-………………………………………………………………………………………………………………….…
-……………………………………………………………………………………………………………….……
-…………………………………………………………………………………………………………….………
-………………………………………………………………………………………………….…………………
-……………………………………………………………………………………………………………………

XII. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1..................................................................................................... tel. kontaktowy..................................................,

faks: .................................................... zakres odpowiedzialności ...........................................................................

2.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........tel. kontaktowy.....................................................,

faks: .................................................... zakres odpowiedzialności ............................................................................

........................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

                     uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu)

………………………………, dnia ………………...
 niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy



Załącznik Nr 2

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 pn „Odbieranie i zagospodarowanie

odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”, prowadzonego przez Gminę Radomin,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu a mianowicie: 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis
do  rejestru  działalności  regulowanej  w Gminie  Radomin,  na  której  zamierza  odbierać  odpady komunalne  oraz
aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów. 

2.2)  sytuacji  ekonomicznej  lub finansowej –  zamawiający  nie  stawia  szczegółowego warunku w tym
zakresie.

2.3)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  Warunek  zostanie  przez  Zamawiającego  uznany  za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

1. wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości tj.:

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W zakresie utrzymania
odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów należy zapewnić, aby:
1) pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich
magazynowania, przeładunku, a także transportu;
2) pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
3)  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  posiadał  aktualne  dokumenty
potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa wyżej, 
4) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie
bazy magazynowo-transportowej.
W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:
1)  konstrukcja  pojazdów  zabezpieczała  przed  rozwiewaniem  i  rozpylaniem  przewożonych  odpadów  oraz
minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;



2) pojazdy były wyposażone w system:
a)  monitoringu  bazującego  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 

- umożliwiający weryfikację tych danych;
3)  pojazdy  były  wyposażone  w  narzędzia  lub  urządzenia  umożliwiające  sprzątanie  terenu  po  opróżnieniu
pojemników.
Pojazdy winny spełniać normy emisji spalin min. Euro 4.

2. bazą  magazynowo–transportową,  do  której  posiada  tytuł  prawny,  usytuowaną  w
gminie, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Radomin:

1. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: 
1)  teren  bazy  magazynowo-transportowej  był  zabezpieczony  w  sposób  uniemożliwiający  wstęp  osobom
nieupoważnionym;
2)   miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
3)   miejsca  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  były  zabezpieczone  przed  emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
4)   teren  bazy  magazynowo-transportowej  był  wyposażony  w  urządzenia  lub  systemy  zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami
określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami),
5)   baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:
a)  miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b)  pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
c)  miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
d)  legalizowaną samochodową wagę najazdową -  w przypadku,  gdy na  terenie  bazy następuje  magazynowanie
odpadów.
2. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:
1)   punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
2)   miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
-   o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-
transportowej.
3. Część  transportowa  oraz  część  magazynowa  bazy  mogą  znajdować  się  na  oddzielnych  terenach,  przy
jednoczesnym spełnieniu ww. warunków.
4.  Ponadto  należy  zapewnić,  aby  na  terenie  bazy  magazynowo-transportowej  znajdowały  się  urządzenia  do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 
W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego urządzeń należy zapewnić, aby:
1) urządzenia te, były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 
2)   urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich
magazynowania, przeładunku, a także transportu;
3)   pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
4)   podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  posiadał  aktualne  dokumenty
potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa wyżej, 

…………….……….…. dnia ………….……. r. 

(miejscowość),
…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego

w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  w  Ogłoszeniu  o  Zamówieniu, polegam  na  zasobach

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

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

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

……………………..…...,

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.995436&full=1


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

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

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

…………….……….…. dnia ………….……. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(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.

…………….……….…. dnia ………….……. r. 

(miejscowość),
………………………………………

(podpis)



Załącznik Nr 3
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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Odbieranie i zagospodarowanie

odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”, prowadzonego przez Gminę Radomin,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1 .  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie  wykazał  spełniania  warunków udziału w postępowaniu lub nie  został  zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14)  wykonawcę,  jeżeli  urzędującego członka  jego  organu zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki  w
spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15)  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję  administracyjną  o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki udziału w postępowaniu  lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ na decyzje  podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu  o
udzielenie zamówienia; 
18)  wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub  pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą
stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania  się  o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
22)  wykonawcę,  wobec  którego orzeczono tytułem środka  zapobiegawczego zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia
publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  184,  1618 i  1634),  złożyli  odrębne  oferty,  oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2 . Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1. w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2.    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

……………….……. dnia ………….……. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem

następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………...………………

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

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

…………

…………….………….., dnia …………………. r. 

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)



OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać  pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.

…………….…………..…. dnia …………………. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia …………………. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(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.

……………………………. dnia …………………. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)



Załącznik Nr 4

...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług wraz z informacja o podstawie do dysponowania

tymi zasobami
dla zadania p.n. . „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie

Gminy Radomin”

 

Lp. Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Ilość Informacja  o  podstawie
dysponowania

……………….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

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



Załącznik Nr 5

……………………………………. 

( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  którego przedmiotem jest  „Odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych z
nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

informuję, o tym że 

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów* należących do tej samej grupy kapitałowej, 

Jeżeli wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( Nazwa podmiotu, adres podmiotu ):

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

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

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

* niepotrzebne skreślić


