
 

                             Załącznik nr 3 do Wymagań Ofertowych  
 

Do przetargu nieograniczonego nr 15/TGS/2019 pt.: 

„Dostawa, zabudowa i uruchomienie przecinarki termicznej CNC dla Wydziału 
Borynia JZR Sp. z o.o.” 

 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm.) oraz 
o stosowaniu przepisów przedmiotowej Ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie przetargu, zgodnie z postanowieniami art. 11. 

2. Oświadczamy, iż należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą 
przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż nie będziemy zlecać wykonania całości lub części przedmiotu 
przetargu osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot przetargu jest wolny od wad prawnych i praw 
majątkowych osób trzecich. 

5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią:  

a) Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, 
usługi i roboty budowlane w JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 
01.01.2012 r.,  

b) Wymagań Ofertowych do przedmiotowego przetargu,  

c) Wzoru umowy (załącznik nr 7 do Wymagań Ofertowych) 

oraz że nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujmy zawarte w w/w dokumentach zapisy. 

6. Oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy nie toczy się postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne. 

7. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu przetargu, 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o 
wyborze, zgodnej ze wzorcem umowy dołączonym do Wymagań Ofertowych lub 
uzgodnionej w trakcie negocjacji. 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  
w celu udziału w postępowaniu przetargowym/negocjacjach handlowych. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy osoby, których dane zostały udostępnione 
Jastrzębskim Zakładom Remontowym Sp. z o.o. w związku z udziałem  
w postępowaniu przetargowym/negocjacjach handlowych z treścią klauzuli 
informacyjnej. 

 
.................................................................... 
      (data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 


