Załącznik nr 3 do SIWZ

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

OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod
nazwą.:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADU O KODZIE 17 05 04 (GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIENIE, INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 05 03) POCHODZĄCEGO Z USUWANIA AWARII
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
oświadczam(y), że:
1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia sukcesywnie od daty
zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
2. Termin płatności naszych faktur VAT określamy na 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Ponadto oświadczamy, że:
a. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
b. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do
prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
c. transport jak i rozładunek będzie odbywał się z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa, zgodnie ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi,
i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
d. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązujemy się najpóźniej do dnia podpisania umowy do
przedłożenia listy zawierającej nazwy firm transportowych, oraz numery
rejestracyjne, które będą dostarczać produkt. Zobowiązujemy się do
bieżącego aktualizowania listy;
e. wzory umów o wykonanie zamówienia stanowiące część SIWZ zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania
wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
f.

jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

g. cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w
szczególności: koszty załadunku, koszty transportu do miejsca

magazynowania/przetwarzania, koszty rozładunku, koszty składowania
(magazynownia/przetwarzania), itp.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować do:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
………………...……………………………………………….……..………..………
Adres: ……………………………………………………..…………………………..
Telefon: …………………………………… Faks ……………………...…………….
Email ………………………………………………………………..…………………

*

niepotrzebne skreślić

..................................................
miejsce i data

…......................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnejpodpis pełnomocnika wykonawców)

