
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTY 

 

…......................................................... 
     (nazwa firmy oraz adres wykonawcy) 

 

…......................................................... 
                                (NIP) 

 

............................................................. 
          (numer telefonu i adres e-mail) 

 

 

…......................................................... 
                (adres do korespondencji) 

 
                                                                                                Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

                                                                                                         WODKAN Świątki Spółka z o. o. 

                                                                                                         Świątki 68B, 11-008 Świątki 

 
Postępowanie przetargowe przeprowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabryczne nowego ciągnika rolniczego wraz z 

wyposażeniem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o. o. w Świątkach 

 

1. Cena oferty:  

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z 

cenami jednostkowymi zawartymi w niniejszym formularzu, które będą obowiązywały w trakcie całego okresu obowiązywania umowy 

i stanowić będą podstawę naszego wynagrodzenia, za następująca cenę brutto:  

Przedmiot zamówienia 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………. 

Typ / marka / producent ………………………………………………………………………………………... 

Rok produkcji …………………………………………………… Przebieg ………………………….. 

CAŁKOWITA CENA brutto: …................................ PLN (cena oferty) 

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

netto: …..................................... PLN słownie: …................................................................................ 

stawka VAT …........................... % podatek VAT …........................ PLN 

W tym składniki ceny łącznej: 

Rodzaj opłaty / liczba opłat 
Wartość netto  

w PLN 

VAT  

w PLN 

Wartość brutto  

w PLN 

Cena nabycia ciągnika 
 

   

 

1. Wpłata początkowa 40% wartości ciągnika 
    

2. 59 rat, obejmujących wszystkie koszty i opłaty. Wysokość pojedynczej 

raty wynosi: 

____________  zł netto 

____________   zł VAT 

___________   zł brutto 

 

59 rat x wartość pojedynczej raty 

 

   

 

3. kwota wykupu 1% wartości ceny nabycia ciągnika    

4. inne opłaty (jeżeli występują należy wyszczególnić) 

a) Koszty rejestracji 
b) ubezpieczenie ciągnika przez cały okres trwania umowy leasingu 

 

   

 
RAZEM 1-4 (cena oferty) __________ __________ __________ 

 



  

Przy obliczeniu ceny przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości …… %. 

Oprocentowanie leasingu będzie zmienne  w całym okresie leasingu  - w oparciu o 1M Wibor obowiązującej 

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, przez cały okres leasingu.  

 

Gwarancja …………….. miesięcy od daty przekazania protokołem ciągnika 

Ubezpieczenie ciągnika na pierwszy okres trwania umowy: ………………….. PLN brutto 

Kwota podatku od środków transportowych obowiązująca w roku 2019 ………………. 

 

2. Termin wykonania zamówienia tj. dostawy ciągnika rolniczego wynosi............................dni od 

podpisania umowy. 

3. Termin płatności rat leasingowych do …................ dnia każdego miesiąca poczynając 

od …............................ 

4. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej najbliższej stacji obsługi oferowanej 

marki w …................................................................................................ podać adres/y 

5. Składamy* niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie 

zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego 

zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania 

instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas*, (*niepotrzebne skreślić). 

6. Oświadczenie wykonawcy: 

a) Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej 

i nie wnosimy zastrzeżeń. 

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie 

wnosimy uwag. 

c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

d) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

7. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

8. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

9. Oświadczam, że: 

następujące dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w treści SIWZ: 

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

(wymienić) 

są ogólnie dostępne i bezpłatne w formie elektronicznej pod następującym/i adresem/i internetowym/i: 

…........................................................................................................................................................... 

(podać) 

wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: 

…........................................................................................................................................................... 

10. Dane dotyczące podwykonawców (wypełnić jeżeli dotyczy) 



  

1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia**: 

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli 

jest znana) 

Części (zakres) przedmiotu zamówienia, który 

zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy 

   

   

 

2) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i 

jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art.22a ust. 4 ustawy: 

*) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców 

**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani 

 

 

mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EURO. 

małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EURO. 

średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EURO. 

 

 

Inne informacje Wykonawcy: 

a) …........................................................................ 

b) …........................................................................ 

c) …........................................................................ 

 

Oferta sporządzona jest na …................. ponumerowanych stronach. 

 

 

                                                                                …........................................................... 

                                                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby 

                                                                           upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.  

 

 

 

 

 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem ?  

[  ] Tak                         [  ] Nie 



  

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ 

 

OPIS – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO CIĄGNIKA 

ROLNICZEGO ORAZ DANYCH DODATKOWYCH 

 

 

Znak: PUK/03/2019 

przetarg nieograniczony na: 

 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem 

w okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o . o. w Świątkach. 
 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Dane Wykonawcy 

 

Adres  

Numer NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

 

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Lp. OPIS  

1 Dostawca  

2 Producent  

3 Nazwa/model/typ  

4 Kraj pochodzenia  

 

 

Lp. Graniczne parametry 

techniczno-użytkowe/dane 

dodatkowe ciągnika rolniczego 

 - wymagane 

Dane Wykonawcy – oferowane. 

Dotyczące: granicznych parametrów techniczno-

użytkowych / danych dodatkowych / oferowanego 

ciągnika rolniczego 

1 2 3 

CIĄGNIK ROLNICZY 

1 Rok produkcji ciągnika rolniczego 

min.2018 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

2 Silnik z turbodoładowaniem  Spełnia/ 

nie spełnia* 

3 Moc znamionowa 81 – 103 kW 

(110 – 140 KM) 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 



  

4 Skrzynia biegów mechaniczna 

synchronizowana 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

5 Sprzęgło tarczowe suche  Spełnia/ 

nie spełnia* 

6 Układ hydrauliczny sterowany 

mechanicznie lub elektrohydraulicznie 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

7 Wał odbioru mocy (WOM) 

niezależny 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

8 Układ kierowniczy hydrostatyczny  Spełnia/ 

nie spełnia* 

9 Przedni most napędowy: napęd 4x4  Spełnia/ 

nie spełnia* 

10 Układ hamulcowy niezależny  Spełnia/ 

nie spełnia* 

11 Masa ciągnika rolniczego 

4000-6000kg 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

12 Wyposażenie dodatkowe: przedni TUZ, 

klimatyzacja, dwie lampy ostrzegawcze 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE 

1 Dostawa ciągnika rolniczego do 

siedziby Zamawiającego. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

2 Termin realizacji zamówienia do 30 dni od 

daty zawarcia umowy. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

3 Zapewniony serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny min przez 5 lat. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

4 Zapewnienie przeszkolenia 

teoretycznego i praktycznego w cenie 

dostawy trzech operatorów w zakresie 

budowy i obsługi ciągnika rolniczego 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty odbioru ciągnika. Minimalny czas 

szkolenia 3 godziny. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

5 Minimalny okres gwarancji jakości - 

12 miesięcy. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

6 Dostawy może dokonać sam 

Wykonawca lub osoba trzecia, której 

Wykonawca powierzy dostawę 

ciągnika rolniczego, osprzętu, 

wyposażenia. W przypadku, gdy 

dostawa zostanie powierzona 

przewoźnikowi, Wykonawca ponosi 

wszelkie ryzyko związane z dostawą 

ciągnika rolniczego, osprzętu, 

wyposażenia, kosztami dostawy oraz 

kosztami ubezpieczenia w czasie 

przewozu. 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

7 Koszt załadunku i rozładunku  Spełnia/ 



  

obciążają Wykonawcę. nie spełnia* 

8 Rodzaj zakupu leasing.  Spełnia/ 

nie spełnia* 

9 Wraz z ciągnikiem rolniczym 

Wykonawca dostarczy niezbędną 

dokumentację, a w szczególności: 

− Dokument potwierdzający, że ciągnik 

posiada homologację (świadectwo 

homologacji wystawione zgodnie z 

art.68 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, 

− Książkę gwarancyjno – serwisową w 

języku polskim 

− Fabryczną instrukcję obsługi w języku 

polskim wraz ze wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do 

prawidłowej eksploatacji, katalog 

części w języku polskim, 

− wykaz punktów serwisu 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego na 

terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych, 

− karty gwarancyjne ciągnika rolniczego, 

osprzętu i wyposażenia w języku 

polskim. 

 

 Spełnia/ 

nie spełnia* 

 

    Parametry określone w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

 

 

                                                           ...….............................................................................................. 

                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ - WZÓR 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 

WYKLUCZENIAZ POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Znak:PUK/03/2019 

przetarg nieograniczony na: 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem 

w okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp z o. o. w Świątkach. 

 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Dane Wykonawcy 

 

Adres  

Numer NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

 

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego – znak: PUK/03/20196 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 kpt 12)-23) 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) i pkt.4) 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.  

 

 

                                                                  …......…............................................................................................... 

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …........ ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 



  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.  

 

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

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ch podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuje się w 

niniejszym postępowaniu, tj......................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS, CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust 1 pkt 12)-22) oraz art. 

24 ust. 5 pkt. 1) i pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

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

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIEDOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodnie z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji. 

 

                                                         …...…............................................................................................ 

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ - WZÓR 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Znak: PUK/03/2019 

przetarg nieograniczony na: 

 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem 

w okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o . o. w Świątkach. 

 

 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Dane Wykonawcy 

 

Adres  

Numer NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

 

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 



  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…......................................................, w następującym zakresie: …...................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

                                       (wskazać pomiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

                                                        ….................................................................................................... 

                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawda oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

    

                                                         …................................................................................................... 

                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ - WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Znak: PUK/03/2019 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Dane Wykonawcy 

 

Adres  

Numer NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

 

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn:  

 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem 

w okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o . o. w Świątkach. 

 

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

OŚWIADCZAM, ŻE* 

 

nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.),  

 

należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

1 ………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………..…* 

(podać nazwy i adresy podmiotów) 

 

 

 

 

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.  

 

*wypełnić właściwe pole 

 



  

UWAGA: 

a) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

b) oświadczenie o przynależności albo raku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 (słownie: trzech) dni d daty zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

                                                    …...................................................................................................... 

                                                                     (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ - WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

 przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Znak: PUK/03/2019 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Dane Wykonawcy 

 

Adres  

Numer NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

 

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn:  

 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem 

w okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o . o. w Świątkach. 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 

 
 
 
 
......................................................................................                              ......................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych                                                                                                       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
 
 
 
______________________________ 

1) 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).  

 

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


