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OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.:
„Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości, dozowników
oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Szczecinie”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że:
1. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia ujęty w części nr 2, części nr 3,
części nr 4, części nr 5 i części nr 8 przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia
umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia ujęty w części nr 1, części nr 6
i części nr 7 w terminie 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Realizacja przedmiotu
zamówienia ujętego w części nr 1, części nr 6 i części nr 7 odbędzie się w dwóch
dostawach.
3. Termin płatności naszych faktur VAT określamy na 30 dni od daty dostarczenia
zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz
z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia.
6. Zaoferowane przez nas środki higieniczno – sanitarne środki czystości, dozowniki, worki
na śmieci oraz sprzęt do sprzątania są zgodne z wymaganiami zamawiającego
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia – wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać środki higienicznosanitarne, środki czystości, dozowniki, worki na odpady oraz sprzęt do sprzątania
przeznaczony na potrzeby ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie.
7. Zaoferowane przez nas środki higieniczno-sanitarne wyszczególnione w części nr 1,
części nr 2 i części nr 3 w pozycji nr 1 odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie
z dnia 4 października 2018r o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018 poz. 2227
z późniejszymi zmianami) oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r z późniejszymi
zmianami.
8. Zaoferowane przez nas środki czystości wyszczególnione w części w części nr 5 i w części
nr 6 w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 posiadają aktualne karty charakterystyki
substancji/mieszaniny niebezpiecznej zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie „REACH” (Dz. U.
UE.I.06.396.1 ze zmianami), które w wyniku wyboru naszej oferty dostarczymy do
zamawiającego na jego telefoniczne wezwanie.
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9. Wszystkie zaoferowane przez nas środki higieniczno – sanitarne wyszczególnione
w części nr 1, części nr 2, części nr 3 w pozycji nr 1 oraz środki czystości
wyszczególnione w części nr 5 i w części nr 6 w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 na opakowaniu
będą posiadały podaną datę ważności (przydatności) do użycia. Natomiast okres ważności
(przydatności) do użycia ww. produktów będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy licząc
od daty dostawy ww. produktów do zamawiającego.
10. Zaoferowane przez nas środki higieniczno-sanitarne, środki czystości, dozowniki, worki
na odpady oraz sprzęt do sprzątania spełniają wszelkie wymagania dopuszczenia do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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. 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 adresem internetowym:
…………………………………………………………………………………….
17. Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.
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