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

OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.:
„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW
EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:
1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy licząc od
daty zawarcia umowy.
2. Termin płatności naszych faktur VAT określamy na 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) 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 posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodne z
Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.). Karty zostaną
dostarczone na żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.
6. Producent/producenci przedmiotu zamówienia z zakresu części nr 1 poz. 1 - 8
posiada/posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością ISO 9001
w zakresie produkcji obejmującej wspomniany wyżej przedmiot zamówienia.
Właściwy/e aktualny/e certyfikat/y wydany/e przez jednostki certyfikujące
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki
akredytującej, poświadczające funkcjonowanie wspomnianego systemu,
zostanie/zostaną dostarczony/e na żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy
nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Zobowiązujemy się do odbioru z miejsca dostawy na własny koszt opakowań zwrotnych,
a także innych opakowań po zużytych produktach celem ich utylizacji, bądź ponownego
wykorzystania na wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty wezwania.
8. Wzory umów o wykonanie zamówienia stanowiące część SIWZ zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do
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podpisania umowy w takim brzmieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
9. Jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
Nasz NIP: .....................................................

REGON: ………………………………

10. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty
załadunku, koszty transportu do miejsca odbioru przez Zamawiającego, koszty
rozładunku, koszty dodatkowe (koszty utylizacji opakowań palet itp.)
11. Informacje o podwykonawcach:
…………………………………………………………………………………………
12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
...……………………………………………………………………..…………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………… Faks ……………………...………………
Email ……………………………………………………………………..……………..
13. Wskazuję, że oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa
w rozdziale III pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dostępne w formie
elektronicznej w bezpłatnej bazie danych pod następującym/i adresem/ami
internetowym/i:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
14. Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron
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