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...................................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.:
„SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ
I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 – 1,5L”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:
1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 4 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
2. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych,
naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466).
6. Przedmiot zamówienia posiada aktualną ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnych wód
mineralnych dokonaną przez Państwowy Zakład Higieny lub jednostkę naukową lub inny
podmiot, upoważnione w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo
przez jednostki naukowe lub inne podmioty innych państw członkowskich Unii
Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych
wód mineralnych w tych państwach.
7. Przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwo (sprawozdanie, analiza) z badania
fizykochemicznego lub mikrobiologicznego - wystawione przez producenta lub przez
Państwową Inspekcję Sanitarną lub Państwowy Zakład Higieny lub inne podmioty
właściwe do przeprowadzania badań.
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8. Przedmiot zamówienia jest umieszczony w wykazie wód uznanych jako naturalne wody
mineralne stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego
wydanego na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tj.: Dz. U. 2017.149 ze zm.).
9. Dla przedmiotu zamówienia jest wydana decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
uznająca wodę jako naturalną wodę mineralną.
Uwaga:
Jeżeli, decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego uznająca wodę jako naturalną wodę mineralną została
wydana po dacie wejścia w życie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne stanowiącego
załącznik do Obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego, wówczas Zamawiający uzna, iż przedmiot
zamówienia spełnia wymagania przewidziane dla naturalnych wód mineralnych.

10. Przedmiot zamówienia w dniu dostawy będzie posiadał minimalnie sześciomiesięczny
okres przydatności do spożycia.
11. Wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do
podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
12. Jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) - nasz
NIP:....................................................

REGON: …………………………….

13. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty
transportu do magazynu Zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku, itp.
14. Informacja o podwykonawcach ...............................................................................................
15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
...……………………………………………………………………..………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………… Faks ……………………...…………………..
Email ……………………………………………………………………..…………………
16. Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.
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