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                                                                                   Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych 
 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 
 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA: 

„Świadczenie usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw 
wózków widłowych zlokalizowanych na terenie wydziałów JZR Sp. z o.o.” 
 
Dane oferenta: 
 
Nazwa (firma)............................................................................................................................... 
 
Adres............................................................................................................................................. 
 
oświadczamy że: 
  
1. Zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń „Wymagania Ofertowe” i „Regulamin 

postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi  
i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu- 
Zdroju” wprowadzony Uchwałą Zarządu JZR Sp. z o.o. Nr 169/XIV/2011 z dnia   
29.12.2011 r.  

2. Należności wynikające z niniejszej  umowy, w tym  odsetki, nie mogą być przedmiotem 
obrotu ( cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody 
Zarządu JZR Sp. z o.o. oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do 
ich dochodzenia. 

3. Nie zlecimy wykonania całości lub części przedmiotu przetargu osobie trzeciej bez  
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 
5. Wyrażamy zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu 

przetargu. 
6. Zapoznamy się, przed rozpoczęciem realizacji umowy (zadania), z podstawami 

wdrożonego w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania (w obszarze jakości, środowiskowym, energii i bhp) 
i udokumentujemy ten fakt zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi spółki. 

7. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy będącymi załącznikiem nr 4  
do WO i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, wymaganiami ofertowymi i ustaleniami            
z rozstrzygnięcia przetargu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zastosowane materiały są nowe i wolne od wad prawnych, fizycznych oraz praw  
majątkowych osób trzecich.  

9. Zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności: 
a) płatność następować będzie przelewem w terminie do …… dni od daty dostarczenia 

faktury Zamawiającemu, wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat bez 
zgody Zarządu JZR Sp. z o.o.  

b) podstawą wystawienia faktur będzie pozytywny protokół odbioru końcowego  
za wykonaną pracę podpisany przez upoważnione osoby ze strony Dostawcy 
i Zamawiającego. 

10. Związani jesteśmy ofertą w terminie 90 dni od daty złożenia ofert. 
11. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu podatków względem Urzędu 

Skarbowego oraz w opłacaniu składek wobec ZUS. 
12. Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu  
zamówienia a  także przejmujemy pełną  odpowiedzialność za wszelkie skutki związane  
z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.  
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13. Oświadczamy, że w przypadku wytworzenia odpadów Dostawca zobowiązuje się do ich 
zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami       
określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów       
wydobywczych oraz odpadów złomu).  

14. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, nie zapadł 
prawomocny wyrok sądu zasądzający od Dostawcy na rzecz Zamawiającego roszczenie. 

15. 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 uchylania dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w postępowaniu 
przetargowym/negocjacjach handlowych. 

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

17. 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. Ustawy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Dostawcy 
 


