Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
(pieczęć Wykonawcy)

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: ZP-1/EPGK/2019/D/PN na realizację
zadania pn. „Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem -1 sztuka”
organizowanym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w trybie przetargu nieograniczonego, działając w imieniu i na rzecz (nazwa
firmy):
……………………………………………………………………………………………………………………………
składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w toku postępowania przetargowego i podaję:
I.
Dane dotyczące Firmy:
ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu

Adres:

82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa:
1.
NIP:
Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
E-mail:

Tel.:

Adres internetowy (URL):

Faks:

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*
ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:

TAK
NIE

Kraj:

Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel:

Faks:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena jednostkowa wyniesie ………………………..zł
(słownie: ………………………………………………………….………………złotych), plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………złotych).
Kwota brutto ……………..…. zł (słownie: ………………………………………….…….……………………..złotych).
1.

Rok produkcji przedmiotu zamówienia ………………………………………

2.

Termin dostawy zamówienia do dnia …………………………………………

3.

Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

5.

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.

6.

Podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:
L.p.
Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powołują się na zasoby podwykonawców, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
7.

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.

Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień
i informacji faksem lub mailem oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego
potwierdzania faktu ich otrzymania.
Nr faksu lub adres e-mail, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
i informacje:
……………………………………………………….
Uwaga:
W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem i adresu e-mail należy przekreślić powyższy zapis.

............................., dnia ........................ …..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy.

…..........................................
Miejscowość i data

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik 2a do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
…………………………………………………………
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt V. lit. D. SIWZ.

…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
pkt
V.
lit.
D.
SIWZ,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… (wskazać podmiot podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 2b do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
…….…………………………………..
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………

…………….……., dnia ………….……………. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

c.d. Załącznik 2b

do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….………... r.

………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania
przetargowego w systemie SWZ
Mając na uwadze zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1.

2.
a)

b)

Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania
przetargowego w SWZ przetwarzały będą wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą
przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem 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).
W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i
przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego (prawnie
usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania)
Oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. następujące dane, kategoria osób danych osobowych:
pełnomocników do zaciągania zobowiązań reprezentantów firmy, informacje potwierdzające
zdolność do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

Firma .......................................................... /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, że
poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie udostępnienia ich dla
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz do zebrania podpisanych
oświadczeń o poniższej treści od tych osób.

Data i podpis oferenta

................................................

Oświadczenie
1)

2)
3)

4)

Oświadczam, że ostałem(am) poinformowany(a):
w momencie przekazania przez …………………………………………….. /nazwa podmiotu/ moich danych
osobowych do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Szańcowej 1 w Elblągu, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem moich
danych osobowych (dalej jako ADO);
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Monikę Zygmunt – Jakuć, z którym
mogę skontaktować się za pomocą e-maila iodo@epgk.pl
moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres meilowy, nr tel., uprawnienia
zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez
wskazany powyżej podmiot;
moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w
oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przeprowadzenia
przetargowego

Uprawniony cel EPGK sp.z o.o.

postępowania

5)

Moje dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
ADO;
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres: do zakończenia procesu
zakupowego i dla potrzeb archiwizacji
8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one
nieprawidłowe;
9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia
danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sprawie realizacji praw mogę
kontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2 powyżej.
10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;
11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości również, że:
1. Z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust.
1 lit. e RODO1);
2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
…………………………………………………
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Specyfikacja techniczna koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
(wymienione parametry mają charakter wymogów minimalnych)

PARAMETRY WYMAGANE:
Rodzaj maszyny: koparka kołowa obrotowa wraz z osprzętem
Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej,
niż w 2013 r.
Napęd:
Silnik 4 cylindrowy
POJ. SKOK. SILNIKA - [dm3]
4
MOC MAKS. SILNIKA - [KM]
91
PRĘDKOŚĆ MAKS. - [km/h]
20
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA - [dm3]
190
typ podwozia – kołowe
min. szerokość [mm] 2450
maks. masa operacyjna [kg] 8600
maks. gabaryty do transportu [wys x szer x dł] 2930 x 2450 x 6300
rodzaj paliwa - ON
min. pojemność łyżki [m³] 0,07
maks. pojemność łyżki [m³] 0,39
maks. dł. ramienia łyżki [mm] 2000
maks. zasięg kopania[mm] 7580
maks. głębokość kopania [mm] 4080
maks. wys. skrawania [mm] 7500
maks. wys. rozładunku [mm] 5400
min. promień obr. koparki [mm] 2960
maks. siła kopiaca ramienia [kN] 42,6
maks. siła kopiąca łyżki [kN] 53,2
wyposażenie koparki:
• Ramię umieszczone po prawej stronie kabiny ; trzy x łamane plus
dodatkowy skręt przy kabinie
• szybkozłącze uchylne, obrotowe ( 3600 ) tzw. TiltRotator z możliwością
przezbrojenia z kabiny operatora
• 3 łyżki do kopania
•
łyżka skarpowa szerokości ok.150 cm
• Widły do podnoszenia palet
• Hydrauliczny młot wyburzeniowy
• inst. hydrauliczna chwytaka + skarpówki + młota do kucia
• kamera wsteczna
•
klimatyzacja
• Kabina przeszklona
• Lemiesz z tyłu
• Cztery koła skrętne , oraz tzw. „ psi chód”
•
Kabina całkowicie oszklona, ogrzewana i wentylowana wyposażona w
lusterka zewnętrzne i uchylne szyby.
• Zawieszenie kabiny na elementach amortyzacyjnych co chroni operatora
przed drganiami.
• Fotel operatora o regulowanej wysokości , nachyleniu, regulowanym
położeniu do przodu- do tyłu.
• Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

TAK/NIE

PARAMETRY*
ALTERNATYWNE

•
•
•
•
•

Trójkąt ostrzegawczy
Zestaw narzędzi.
Radio CD + antena.
Apteczka.
Instrukcja obsługi w języku polskim.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu DTR oraz katalog części danej
maszyny.
Norma spalin min. EURO IV.

INFORMACJE DODATKOWE:
Próbne uruchomienie koparki na powierzchni
Uruchomienie koparki na powierzchni wraz z przeprowadzeniem szkolenia
dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 4
osób

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ODBIORZE:
specyfikację techniczna oferowanej koparki kołowej wraz z co najmniej
10 kolorowymi zdjęciami pojazdu (wykonanymi z zewnątrz i wewnątrz
kabiny łącznie, stanem licznika, zabudową , kołami oraz komorą silnika).
Deklaracja Zgodności WE
Protokół zdawczo-odbiorczy

TERMIN DOSTAWY:
maksymalny – należy podać ilość dni

INNE WYMAGANIA:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
na własny koszt.
wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia tj. na
placu manewrowym w siedzibie EPGK w Elblągu dwóch wyznaczonych
pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
koparki kołowej bez pobierania dodatkowych opłat.
odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo
- odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
przekazany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i
prawnych.
zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego
przedmiotu zamówienia oraz kontroli sprawności urządzeń w nich
zamontowanych przed podpisaniem umowy,
najbliższa baza warsztatowo-serwisowa w odległości nie większej niż 150
km od siedziby EPGK

GWARANCJA:
rozruchowa – 300 motogodzin

INNE :
baza warsztatowo-serwisowa w odległości nie większej niż 150 km od siedziby
Zamawiającego z własnym zapleczem serwisowym, magazynem części oraz

samochodem serwisowym

MIEJSCE DOSTAWY:
Dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową na: Baza EPGK
sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Orla 2

SZKOLENIE:
Uruchomienie koparki wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych
operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – 4 osoby.

UWAGA ! Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Zamawiający informuje że opis techniczny oferowanej koparki kołowej jest treścią oferty i nie
podlega uzupełnieniu w trybie ustawy UZP
2) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne ( to
znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
UWAGA:
Wpisanie parametrów alternatywnych nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem przez
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany parametrów alternatywnych będą rozpatrywane na etapie pytań i
odpowiedzi do momentu wygaśnięcia terminu składania ofert – pytania należy zadawać zgodnie
z zapisami pkt. VI SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego:

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu, oświadczam, co
następuje
oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
* niepotrzebne skreślić

PODPISANO
.................................., dnia ............................... r.

.............................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

załącznik Nr 7 do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

…………..…………………………………
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem

zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PODPISANO

.................................., dnia ...............................

.............................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

załącznik Nr 8 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, iż:
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.
……….………………………………………………………………………………………………………………….…………….….…..
na potrzeby realizacji zamówienia pn.
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu, oświadczam, co następuje
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą:
tak
nie
…………….……., dnia ………….……. r.
……….………………………….………….………………………
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

