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 Załącznik nr 1  
 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.  

                                                                  ul. Kochanowskiego 29 

                                                        64-800 Chodzież 

                                                           woj. Wielkopolskie 

 

                                          OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n.:  

 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem 

czołowym wraz z dodatkowym osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”. 

oświadczamy, że:  

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi,  

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień,  

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem 

odpowiednim technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia  

5. zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami składania ofert zawartymi w 

zaproszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,  

6. jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu ważności wskazanego w zaproszeniu,  

7. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w § 12 ust. 4 Regulaminu,  

8. deklarujemy, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe,  

9. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, 

10.  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich 

danych będzie Zamawiający, 

11. nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania 

dalszych informacji, jeżeli będą wymagane podaję niżej: 

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

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

Oświadczenie powyższe stwierdzam własnoręcznym podpisem.   
(Data)              (Podpis Oferenta)  

 

 

______________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 

jego wykreślenie). 


