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OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.:
„Dostawa części zamiennych do pomp WANGEN, NETZSCH i motoreduktorów do pomp
SEEPEX”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że:
1.

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do 90 dni 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.

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.

6.

Części zamienne jak i motoreduktory będą dostarczone na nieuszkodzonych europaletach,
zabezpieczone na czas transportu w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, uszkodzenie,
zarysowanie. Każda europaleta będzie dokładnie opisana co zawiera tj. nazwę części, nr
katalogowy, ilość.

7.

Oferowane części zamienne będą oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia
lub jego kooperantów, będą zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż
produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania oraz będą posiadać naniesiony na
opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy lub nazwę producenta,
kod produktu lub nr katalogowy.

8.

Zobowiązujemy się dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia oświadczenie producenta, iż
dostarczone części zamienne są oryginalne.
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9.

Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz
NIP - ……………………………….
REGON - ……………………………….
osoba do kontaktu: …………………………………….. tel. kontaktowy: …………….
Email ……………………………………………………

10.

Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

11.

Informacja o podwykonawcach.......................................................................................................

……………………..

……………………
(podpisy i pieczęcie.)

(miejsce i data)
str……..

