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Wykonawca:  
 

 
 

  
 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 
 
 

   Do  Związku Mi ędzygminnego 
                      EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie  
 
 
 
 
 
 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  dot. zamówienia pn.: 
 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem szacunkowym, obliczonym na 
podstawie formularzy cenowych , stanowiących zał. nr 1 do oferty  : 

 
 
 

a). Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Cieszków w kwocie  ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 

b). Cz. II  - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Kobylin w kwocie : ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 

c). Cz. III  - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu  Gminy 
Krotoszyn w kwocie : ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 

 
d). Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Sulmierzyce w kwocie : ………………………/brutto/. 
            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 

e). Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Zduny w kwocie :  ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 

 
f). Cz. VI - Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużlu z gospodarstw domowych z terenu 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w kwocie :  …………….…………/brutto/. 
            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 

 

Uwaga!  Wykonawca podaje wartości dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  Regon  

Adres ePUAP  
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2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres do 
korespondencji 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  
e-mail  

 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

 

4. Składam/y niniejszą ofertę:  

            -   we własnym imieniu * 

            -   jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*  
   * niepotrzebne skreślić 

 

 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.  

 

6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom : 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres robót do wykonania 

   

   
 

 

7.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego 
wykonania  zamówienia  oraz akceptujemy treść wzoru umowy.  

 

8. Oświadczamy, że czynności określone w pkt. III.2.2.1 SIWZ wykonywać będzie : 
              Cz. ..… - ……. osób,  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy –Kodeks Pracy i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się 
do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego imienne wskazanie 
tych osób oraz w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
do przedłożenia oświadczenia zawierającego imienne wskazanie pracowników 
realizujących w/w czynności oraz  kopii umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. 

 
 
 

 

9. Oświadczamy, że baza magazynowo – transportowa zlokalizowana będzie                                
w /dotyczy cz. I-V/ : 
 

       ………………………………………………………………………………………… 
                    (dokładny adres) 
 
 

10.    Oświadczamy, że zebrane odpady zmieszane i odpady komunalne ulegające 
biodegradacji   dostarczymy do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów /Dotyczy 
cz. I-V/:  

 

       ............................................................................................................................... 
                                                                             (dokładny adres instalacji do przetwarzania odpadów) 
 

  a w przypadku ich nieodebrania przez RIPOK dostarczymy je do zastępczej instalacji do 
przetwarzania odpadów funkcjonującej w rejonie IX,  zgodnie z obowiązującym Planem 
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Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, posiadającej odpowiednie 
decyzje umożliwiające przyjęcie szacowanej ilości odpadów komunalnych. 

 

11.  Oświadczamy, że miejsce odbioru popiołów i żużli zlokalizowane będzie w  /Dotyczy   
cz. VI/: 

       ………………………………………………………………………………………… 
                    (dokładny adres) 
 

12. Oświadczamy, że w Cz. ..…. do wykonywania zamówienia wykorzystamy …..…  
pojazdy o napędzie alternatywnym ( elektrycznym, hybrydowym, gazowym) lub 
spełniających normy emisji spalin Euro 6  / Dotyczy cz. I-V/.  

 

13. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy 
złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w punkcie XXII.1 SIWZ.  

 
 

14. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w terminie 21 dni / 30 dni *od 
daty otrzymania  ich przez Zamawiającego.  Płatność Zamawiający przekaże na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr…………………………………………………....……………… 
*  niewłaściwe skreślić 
 

15.  Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie :   24 miesięcy  (Planowany 
termin rozpoczęcia wykonywania usług od 01.01.2019 r.) 

 

16. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 

17. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.    
    

18. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO (rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

 

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa przez jego wykreślenie.     

 

19. Oświadczamy, że w przypadku  wygrania przetargu  uważamy  się za  zobowiązanych do 
zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą ( z zastrzeżeniem określonym 
w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 

20. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia - przed podpisaniem 
umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

 

21. Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z art. 2 
Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r.*) : 

�  Tak  

�  Nie   
( zaznaczyć właściwe) 

       *     do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej 
niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR, 
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22. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 

5/...................................................................................................................................................................... 

6/...................................................................................................................................................................... 

 

 Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

    Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 
 
ZOBOWI ĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI  ZASOBÓW  NIEZB ĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Ja/My niżej podpisani reprezentujący firmę :  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                                       (nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
zobowiązuję/my się do oddania na rzecz 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                                (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów w postaci) : 
 

     �    sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
     �    zdolności technicznej lub zawodowej  

 

w zakresie : 
……………………………………………………………………………………………...........   
……………………………………………………………………………………………...........  
……………………………………………………………………………………………...........  
(należy opisać udostępniany zasób/potencjał lub podać dane np. funkcja udostępnianej osoby, imię i nazwisko 
udostępnianej osoby, nazwę udostępnianego sprzętu, dokładną nazwę usługi, która jest udostępniania), 
 
do realizacji zamówienia publicznego pn. 

 
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego  EKO SIÓDEMKA – Cz. : ........ 
 (nazwa zadania) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
UWAGA: 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 
(art. 22a ust 4 ustawy PZP). 

 
 

Zgodnie z art. 22a ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
 
 
 
…………………………...…………                                                          ……........……...............……………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                           (podpis Wykonawcy oddającego  
                                                                                                                               do dyspozycji zasoby) 
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Załącznik  nr  4a 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

     WYKAZ  WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG  – 
Cz. I / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Cieszków/ 
 

UWAGA!  Wykazać należy wykonanie lub wykonywanie:  
− usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych 

selektywnie) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniej niż 
800,00 Mg, realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy   

 
Oświadczam(y) , że wykonałem (wykonaliśmy)/ wykonuję( wykonujemy) następujące usługi                     
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Lp 
 

Przedmiot  usługi  
realizowanej w sposób 
ciągły przez min. 12 
kolejnych miesięcy 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości  
/Mg/ 

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

 
Termin realizacji 
(od m-c/rok do  

m-c/rok) 
 

Podmiot, na rzecz 
którego usługę 

wykonano/ 
wykonuje się 

(dokładny adres) 

..      

..      

..      

.. 

 

     

 

W przypadku wykazania w tabeli zadania, w skład którego wchodzi szerszy zakres usługi, należy podać dane 
dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić zakres prac wymagany przez Zamawiającego 
oraz  podać jego wartość.  

 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/ są 
wykonywane  należycie. 
 
/W  przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

UWAGA!  W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu / wg wzoru na załączniku nr 3/.  
 
Miejsce i data: ____________________                

      _______________________________ 
                                                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik  nr  4b 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

     WYKAZ  WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG  – 
Cz. II /  Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Kobylin/. 
 

 
UWAGA!  Wykazać należy wykonanie lub wykonywanie:  
− usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych 

selektywnie) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniej niż                
1 700,00 Mg, realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy   

 
Oświadczam(y) , że wykonałem (wykonaliśmy)/ wykonuję( wykonujemy) następujące usługi                     
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Lp 
 

Przedmiot  usługi  
realizowanej w sposób 
ciągły przez min. 12 
kolejnych miesięcy 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości 
/Mg/   

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

 
Termin realizacji 
(od m-c/rok do  

m-c/rok) 
 

Podmiot, na rzecz 
którego usługę 

wykonano/ 
wykonuje się 

(dokładny adres) 

..      

..      

..      

.. 

 

     

 

W przypadku wykazania w tabeli zadania, w skład którego wchodzi szerszy zakres usługi, należy podać dane 
dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić zakres prac wymagany przez Zamawiającego 
oraz  podać jego wartość.  

 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/ są 
wykonywane  należycie. 
 
/W  przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

UWAGA!  W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu / wg wzoru na załączniku nr 3/.  
 
Miejsce i data: ____________________                

      _______________________________ 
                                                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik  nr  4c 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

     WYKAZ  WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG  – 
Cz. III /  Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu 

Gminy Krotoszyn/. 
 
 

UWAGA!  Wykazać należy wykonanie lub wykonywanie:  
− usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych 

selektywnie) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniej niż              
11 000,00 Mg, realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy   

 
Oświadczam(y) , że wykonałem (wykonaliśmy)/ wykonuję( wykonujemy) następujące usługi                     
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Lp 
 

Przedmiot  usługi  
realizowanej w sposób 
ciągły przez min. 12 
kolejnych miesięcy 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości 
/Mg/   

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

 
Termin realizacji 
(od m-c/rok do  

m-c/rok) 
 

Podmiot, na rzecz 
którego usługę 

wykonano/ 
wykonuje się 

(dokładny adres) 

..      

..      

..      

.. 

 

     

 

W przypadku wykazania w tabeli zadania, w skład którego wchodzi szerszy zakres usługi, należy podać dane 
dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić zakres prac wymagany przez Zamawiającego 
oraz  podać jego wartość.  

 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/ są 
wykonywane  należycie. 
 
/W  przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

UWAGA!  W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu / wg wzoru na załączniku nr 3/.  
 
Miejsce i data: ____________________                

      _______________________________ 
                                                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 

 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik  nr  4d 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

     WYKAZ  WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG  – 
Cz. IV / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Sulmierzyce/ 
 
 

UWAGA!  Wykazać należy wykonanie lub wykonywanie:  
− usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych 

selektywnie) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniej niż 
700,00 Mg, realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy   

 
Oświadczam(y) , że wykonałem (wykonaliśmy)/ wykonuję( wykonujemy) następujące usługi                     
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Lp 
 

Przedmiot  usługi  
realizowanej w sposób 
ciągły przez min. 12 
kolejnych miesięcy 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości  
/Mg/  

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

 
Termin realizacji 
(od m-c/rok do  

m-c/rok) 
 

Podmiot, na rzecz 
którego usługę 

wykonano/ 
wykonuje się 

(dokładny adres) 

..      

..      

..      

.. 

 

     

 

W przypadku wykazania w tabeli zadania, w skład którego wchodzi szerszy zakres usługi, należy podać dane 
dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić zakres prac wymagany przez Zamawiającego 
oraz  podać jego wartość.  

 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/ są 
wykonywane  należycie. 
 
/W  przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

UWAGA!  W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu / wg wzoru na załączniku nr 3/.  
 
Miejsce i data: ____________________                

      _______________________________ 
                                                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik  nr  4e 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

     WYKAZ  WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG  – 
Cz. V / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Zduny. 
 
 

UWAGA!  Wykazać należy wykonanie lub wykonywanie:  
− usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych 

selektywnie) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniej niż                    
1 700,00 Mg, realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy   

 
Oświadczam(y) , że wykonałem (wykonaliśmy)/ wykonuję( wykonujemy) następujące usługi                     
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Lp 
 

Przedmiot  usługi  
realizowanej w sposób 
ciągły przez min. 12 
kolejnych miesięcy 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości  
/Mg/  

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

 
Termin realizacji 
(od m-c/rok do  

m-c/rok) 
 

Podmiot, na rzecz 
którego usługę 

wykonano/ 
wykonuje się 

(dokładny adres) 

..      

..      

..      

.. 

 

     

 

W przypadku wykazania w tabeli zadania, w skład którego wchodzi szerszy zakres usługi, należy podać dane 
dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić zakres prac wymagany przez Zamawiającego 
oraz  podać jego wartość.  

 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/ są 
wykonywane  należycie. 
 
/W  przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

UWAGA!  W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu / wg wzoru na załączniku nr 3/.  
 
Miejsce i data: ____________________                

      _______________________________ 
                                                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 5a 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
 

Cz. I / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Cieszków/ 

 

 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum /szt./ 
Ilo ść sprzętu 

dostępna  
wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 
 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym 
mechanizmem załadowczym, przystosowany do 
opróżniania pojemników.  
 

 

2  
 

zasób: własny 
/innego podmiotu*  

2 
Pojazd specjalistyczny do zbierania i przewozu 
odpadów komunalnych z przednim 
załadunkiem 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

3 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

4 Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

5 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 
pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

6 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana w 
gminie, z której terenu Wykonawca oferuje 
odbierać te odpady, lub w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 
spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122)/ 
 

 
1 
 
 
 
 

nie dotyczy 

 

 

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

 

Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców (zgodnie            
z opisem w pkt. III.2.OPZ)  wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w 
następujący system kamerowania ( podać producenta, model /symbol) :  

-   rejestrator  : ………………………………..……………. 

-   kamera przednia : ……………………………………………….. 

-   kamera tylna i boczna : ……………………………………………….. 

Oświadczamy, że w/w pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniają : wymagania określone 
w pkt. IX.A.3.2/  SIWZ dot.  norm emisji spalin oraz  są zgodne z oświadczeniem z pkt. 12 
Formularza oferty. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 
_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  
                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 5b 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
Cz. II  / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z terenu Gminy Kobylin/ 
 

 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum /szt./ 
Ilo ść sprzętu 

dostępna  
wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 
 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym 
mechanizmem załadowczym, przystosowany do 
opróżniania pojemników  
 

 

2  
 

zasób: własny 
/innego podmiotu*  

2 
Pojazd specjalistyczny do zbierania i przewozu 
odpadów komunalnych z przednim 
załadunkiem 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

3 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

4 Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

2  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

5 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 
pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

6 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana w 
gminie, z której terenu Wykonawca oferuje 
odbierać te odpady, lub w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 
spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122)/ 
 

 
1 
 
 
 
 

nie dotyczy 

 

 

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

 

Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców (zgodnie            
z opisem w pkt. III.2.OPZ)  wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w 
następujący system kamerowania ( podać producenta, model /symbol) :  

-   rejestrator  : ………………………………..……………. 

-   kamera przednia : ……………………………………………….. 

-   kamera tylna i boczna : ……………………………………………….. 
 

Oświadczamy, że w/w pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniają : wymagania określone 
w pkt. IX.A.3.2/  SIWZ dot.  norm emisji spalin oraz  są zgodne z oświadczeniem z pkt. 12 
Formularza oferty. 
 

UWAGA ! 
1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 
 

Miejsce  i data  : _____________________ 
_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  
                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 5c 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
 

Cz. III  / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         
z terenu Gminy Krotoszyn/ 

 

 
 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum /szt./ 
Ilo ść sprzętu 

dostępna  
wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 

1 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym 
mechanizmem załadowczym, przystosowany do 
opróżniania pojemników,  w tym jeden o masie 
całkowitej do 9 ton  
 

 

5  

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

2 
Pojazd specjalistyczny do zbierania i przewozu 
odpadów komunalnych z przednim 
załadunkiem 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

3 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

2  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

4 Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

3  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

5 Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 
pojemników do zbiórki selektywnej 

 

2  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

6 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana w 
gminie, z której terenu Wykonawca oferuje 
odbierać te odpady, lub w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 
spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122)/ 
 

 
1 
 
 
 
 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

 

Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców (zgodnie            
z opisem w pkt. III.2.OPZ)  wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w 
następujący system kamerowania ( podać producenta, model /symbol) :  

-   rejestrator  : ………………………………..……………. 

-   kamera przednia : ……………………………………………….. 

-   kamera tylna i boczna : ……………………………………………….. 
 

Oświadczamy, że w/w pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniają : wymagania określone 
w pkt. IX.A.3.2/  SIWZ dot.  norm emisji spalin oraz  są zgodne z oświadczeniem z pkt. 12 
Formularza oferty. 

 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 
_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  
                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 5d 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
 

Cz. IV / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         
z terenu  Gminy Sulmierzyce/ 

 
 

 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum /szt./ 
Ilo ść sprzętu 

dostępna  
wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 

1 
Pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym 
mechanizmem załadowczym, przystosowany do 
opróżniania pojemników.  
 

 

2  
 

zasób: własny 
/innego podmiotu*  

2 
Pojazd specjalistyczny do zbierania i przewozu 
odpadów komunalnych z przednim 
załadunkiem 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

3 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

4 Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

5 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 
pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

6 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana w 
gminie, z której terenu Wykonawca oferuje 
odbierać te odpady, lub w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 
spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122)/ 
 

 
1 
 
 
 
 

nie dotyczy 

 

 

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

 

Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców (zgodnie            
z opisem w pkt. III.2.OPZ)  wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w 
następujący system kamerowania ( podać producenta, model /symbol) :  

-   rejestrator  : ………………………………..……………. 

-   kamera przednia : ……………………………………………….. 

-   kamera tylna i boczna : ……………………………………………….. 

Oświadczamy, że w/w pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniają : wymagania określone 
w pkt. IX.A.3.2/  SIWZ dot.  norm emisji spalin oraz  są zgodne z oświadczeniem z pkt. 12 
Formularza oferty. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 
_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  
                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 5e 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
Cz. V / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z terenu Gminy Zduny/ 
 
 

 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum /szt./ 
Ilo ść sprzętu 

dostępna  
wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 
 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym 
mechanizmem załadowczym, przystosowany do 
opróżniania pojemników.  
 

 

2  
 

zasób: własny 
/innego podmiotu*  

2 
Pojazd specjalistyczny do zbierania i przewozu 
odpadów komunalnych z przednim 
załadunkiem 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

3 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

4 Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

2  zasób: własny 
/innego podmiotu*  

5 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 
pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

6 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana w 
gminie, z której terenu Wykonawca oferuje 
odbierać te odpady, lub w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 
spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122)/ 
 

 
1 
 
 
 
 

nie dotyczy 

 

 

 
zasób: własny 

/innego podmiotu*  

 

Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców (zgodnie            
z opisem w pkt. III.2.OPZ)  wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w 
następujący system kamerowania ( podać producenta, model /symbol) :  

-   rejestrator  : ………………………………..……………. 

-   kamera przednia : ……………………………………………….. 

-   kamera tylna i boczna : ……………………………………………….. 

Oświadczamy, że w/w pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniają : wymagania określone 
w pkt. IX.A.3.2/  SIWZ dot.  norm emisji spalin oraz  są zgodne z oświadczeniem z pkt. 12 
Formularza oferty. 

 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 
_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  
                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

 
 
 

Załącznik nr 5f 
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 
 
 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOST ĘPNYCH WYKONAWCY W CELU 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

Cz. VI / Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużlu  z palenisk domowych z 
terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA/ 

 
 
 

 

Lp 
Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 
/szt./ 

Ilo ść sprzętu 
dostępna  

wykonawcy 

 
Podstawa do 

dysponowania 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

legalizowana waga najazdowa pozwalająca 
zważyć pojazd do zbierania i transportu 
odpadów o masie całkowitej do 50 ton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 
 

zasób: własny 
/innego podmiotu*  

 

 
 
UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 3/. 

 
 
 
 
Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 
                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

 
Załącznik nr 6 

     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 
 

  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM  
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania  pn. : 
 
 

 
 
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 
 

 
 

Oświadczam(y), że: 

 

 

nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1785). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 
                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

 
Załącznik nr 7  

     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

 

  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO 
PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT,  
LUB  SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE 

 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania  pn. : 
 
 

 
 
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 
 

 
 

Oświadczam(y), że: 

 

nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                                  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz   

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia                           

w sprawie spłat tych należności; 

 

 

 
 
Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 
                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

 

 

Załącznik nr 8  
     _______________________________ 
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

 

 

  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO 
TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ                            

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 

 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania  pn. : 
 
 

 
 
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 
 

 
 

 

Oświadczam(y), że: 

 

nie wydano wobec nas orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się              

o zamówienia publiczne. 

 

 

 

 

 
Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 
                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

-    -   

Załącznik nr 9 
 
  ______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  Z ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń 

PUBLICZNYCH 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania  pn. : 
 
 

 
 
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 

  - Cz. ……  
 

Oświadczam(y), że: 

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) *  

 
2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych– w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798)  *. 

 
3. należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP  

i w związku z tym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów    
(Dz. U. z 2018 r., poz. 798) *. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

Lp. Nazwa podmiotu i adres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Uwaga !  

1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową 
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

Miejsce i data  : .________________________                   
                                                

____________________________ 
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

* niepotrzebne skreślić 
 


