
                                                                                                                            
Wężyska, dnia: 18.11.2022r. 

Nr sprawy: 1.11.2022. 2023 

                                                                                                           Dyrektor 

                                                                                       Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej  

                                                                                                           w Wężyskach 

                                                                 

 
                       

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN: 

Dostawę oleju opałowego do kotłowni  Szkoły Podstawowej   im. św. Jadwigi Śląskiej w 

Wężyskach” 

 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej   im. św. Jadwigi 

Śląskiej  w Wężyskach” 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników w 

kotłowni należącej do  Szkoły Podstawowej  w Wężyskach. Dostawy cząstkowe zlecane będą 

sukcesywnie i uruchamiane każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na 

podstawie jednostronnych dyspozycji składanych w formie telefonicznej lub faksem do 3 dni od chwili 

zamówienia. Szacunkowa ilość oleju lekkiego będąca przedmiotem dostawy to 20000 litrów rocznie. 

Z uwagi na bardzo zmienne warunki atmosferyczne oraz prowadzoną termomodernizację budynku 

szkoły, szacunkowa ilość może być zwiększona lub zmniejszona w okresie trwania umowy. 

 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:09135100-5 – 

Olej opałowy. 
 

 

2. Wymagany termin realizacji: od 01.01.2023r.  do 30.06.2023 r.( 6 miesięcy) 

 

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami –  cena 100 -  % 

 

Cena  powinna zawierać: 

a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia; 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;  

c) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 

- formularz oferty według załączonego wzoru. 

 

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki: 

 



Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie 

w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną  

i trwałą techniką. 

 

6. Termin i  sposób składania  ofert:**  

 

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 02.12.2022 r. do godz. 15.00  (liczy się data wpływu 

do Zamawiającego) na adres: 

 

 Szkoła Podstawowa  im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach,  

Wężyska 162, 

 66-600 Krosno Odrzańskie,     sekretariat 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, 

nr telefonu, e-mail ) i opisanej w następujący sposób:  

 

OFERTA NA: 

„Dostawy oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej   im. św. Jadwigi 

Śląskiej  w Wężyskach” 

 

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.  

 
Szkoła Podstawowa  im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

Wężyska 162  

66-600 Krosno Odrzańskie 

 

a) Miejsce i termin otwarcia oferty: 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.12.2022. r., o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkole 

Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej, Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie 

 

b) Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

- Iwona Skołozubow, tel.: 510 376 018,  e-mail: spwezyska@krosnoodrzanskie.pl 

 

 

7. Czas związania z ofertą: 30 dni od chwili otwarcia. 

 

8. Załączniki:*  
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb  Szkoły 
Podstawowej   im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

tel:510


2.Formularz ofertowy. 

3.Projekt umowy. 
 

Formularz oferty w wersji edytowalnej wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego tj: 

spw.krosnoodrzanskie.pl 

                                                                                                                          
(*) niepotrzebne wykreślić 
(**) wybrać odpowiednio 

 

                                                                                                                            Dyrektor  szkoły 

                                                                                                                          Iwona Skołozubow 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAPYTANIA O CENĘ 

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO  Szkoły Podstawowej  im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Wężyskach 

 

 

1. Zamawiający:  

 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach” 

Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie  

Tel. 683831867, e-mail: spwezyska@krosnoodrzanskie.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Zapytanie ofertowe zgodnie  z Regulaminem udzielania przez jednostki oświatowe będące 

jednostkami organizacyjnymi Gminy Krosno Odrzańskie zamówień o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 130000 zł. netto . 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników w 

kotłowni należącej do  Szkoły Podstawowej  w Wężyskach. Dostawy cząstkowe zlecane będą 

sukcesywnie i uruchamiane każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na 

podstawie jednostronnych dyspozycji składanych w formie telefonicznej lub faksem do 3 dni od chwili 

zamówienia. Szacunkowa ilość oleju lekkiego będąca przedmiotem dostawy to 20000 litrów rocznie. 

Z uwagi na bardzo zmienne warunki atmosferyczne oraz prowadzoną termomodernizację budynku 

szkoły, szacunkowa ilość może być zwiększona lub zmniejszona w okresie trwania umowy. 

 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:09135100-5 – 

Olej opałowy. 

 

4.Opis części zamówienia: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

5.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

6.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
1)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej oferty, 

2) Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej. 

Wszystkie powyższe dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  

(osoby upoważnione do reprezentacji, wynikające z dokumentów rejestrowych). 

 

7.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów:  
Dostawcy mogą się porozumiewać z zamawiającym telefonicznie nr tel. 68 383 18 67 lub 510376018 

w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku 

 



8.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
Iwona Skołozubow  - dyrektor szkoły 

 

 

9.Opis sposobu przygotowania oferty:  
1) Oferta zostanie sporządzona ściśle według  wskazówek zamieszczonych w tekście 

specyfikacji. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Powinna być ona zredagowana czytelnie. 

3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4) Dokumenty w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. 

5) Wymaga się, aby wszystkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki oraz własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 

6) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje cząstkowe, wariantowe lub alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymaga zachowania formy pisemnej. 

8) W przypadku zmiany Wykonawca złoży zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oraz 

dodatkowo z napisem „ZMIANA”. 

9) W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie o 

wycofaniu oferty, umieszczone w kopercie z napisem: „WYCOFANIE OFERTY  W 

POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO”. 

10) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 

po upływie składania oferty. 

11) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu względem zamawiającego. 
12) Ofertę stanowi wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” z wypełnionymi 

załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 

 

10 .Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: 

 

Pieczęć firmy Wykonawcy 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  im. św. Jadwigi Śląskiej 

Wężyska 162 

66-600 Krosno Odrzańskie 

 

„Oferta przetargowa na dostawę oleju opałowego lekkiego – nie otwierać 

przed dniem 05.12.2022 godz. 10.00 

 

 



 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.  Szkole Podstawowej  im. św. Jadwigi Śląskiej w 

Wężyskach:, w sekretariacie szkoły –  do godz. 15.00 w dniu 02.12.2022 lub przesłać na powyższy 

adres. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby 

Zamawiającego. 

 

 Otwarcie ofert nastąpi dnia  05.12.2022r.o godz. 10.00 . 

 

11.Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Cena musi być podana w złotych polskich ( cyfrowo i słownie) i w takiej walucie będzie 

rozliczane zamówienie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Należy podać cenę za 1 litr 

oleju. 

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać: 

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (cena producenta oraz ceny 

marży, koszty transportu, rozładunku, wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów 

i usług – VAT). 

- cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, do 1 grosza. 

- prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 

 

12.Opis kryteriów i sposobu wyboru oferty. 
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, spośród ofert nie odrzuconych, która będzie opiewała 

na najniższą cenę za 1 litr oleju brutto( z formularza oferty – cena brutto ). 

 

13.Wybór wykonawcy i zawarcie umowy. 
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie 

na podstawie kryterium oceny ofert przyjętych w niniejszym przetargu.  

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej (wzór umowy stanowi załącznik do 

niniejszej specyfikacji). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia o wyborze. 

4) W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy albo, gdy podpisanie umowy stanie się niemożliwe z jego 

winy (np.: gdy wykonawca przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane), wówczas 

Zamawiający wybierze tę ofertę spośród pozostałych ofert, która ma najniższą cenę za 1 

litr oleju brutto. 

5) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia w formie pisemnej. 

 

 
 

 

 

  Wężyska, 18.11.2022       Iwona Skołozubow 
       (miejscowość, data)                         (podpis kierownika zamawiającego 

    lub osoby przez niego upoważnionej)  
Załączniki: 

1)Załącznik Nr 1 –Formularz ofertowy 

2)Załącznik Nr 2 –projekt umowy  

 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na: 

„Dostawę oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej  im. św. Jadwigi Śląskiej w 
Wężyskach” 

składamy niniejszą ofertę. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za wynagrodzeniem 

o wartości netto1 litra oleju .......................................................................................................... 

podatek VAT w wys. ......................% tj. ................................................................................... 

wartość brutto 1 litra oleju ............................ słownie ................................................................. 

dodatkowo: cena 1 litra oleju ………………w tym: cena producenta…………( z dnia…………………….. 

wg publikacji na stronie internetowej……………………………………….) 

W załączeniu przedkładamy sposób obliczania ceny w przypadku: 

- wzrostu cen u producenta 

W cenie ujęto transport oleju oraz rozładunek do kotłowni . 

Oświadczamy że : 

 Spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 ) 

 Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń 

 W cenie oferty uwzględniliśmy transport oleju 

 Pod groźbą odpowiedzialności karnej , że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i 

prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.) 

 Nie będziemy stosować przelicznika związanego z temperaturą referencyjną(15*C) 

Akceptujemy 

 Wskazany 30 dniowy termin związania z ofertą 

 Zapisy projektu umowy  , a w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się 

do podpisania umowy w terminie ustalonym przez zamawiającego. 

Dane oferenta: 

……………………………………….. 

………………………………………... 

……………………………………….. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 



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

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

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

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

podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ  

Projekt 

UMOWA Nr ....../2022 

 
Zawarta w dniu ...................2022r. w Wężyskach pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 

Krosno Odrzańskie  NIP 926-10-00-601 reprezentowaną przez Iwonę Skołozubow dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach,    66 - 600  Krosno Odrzańskie przy kontrasygnacie Pani 

Danuty Czarnota działającej z upoważnienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia  02 stycznia 2017r. 

a:  

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

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

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

 

§1 

Umowa określa zasady  dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej około 20000l rocznie, 

zwanego dalej przedmiotem umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozliczenie ilości tankowanego oleju opałowego lekkiego do 

zbiorników w kotłowniach w systemie liczników zainstalowanych w cysternie bez stosowania 

przelicznika związanego z temperaturą referencyjną (15*C). Częstotliwość dostaw w oparciu o 

telefoniczne lub mailowe zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości oferowanego do sprzedaży oleju opałowego 

lekkiego i jego zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. Potwierdzeniem tego będzie 

świadectwo jakości dostarczane przy każdej dostawie. 

3. Miejscem dostawy będzie: kotłownia  Szkoły Podstawowej   im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia ilości tankowanego paliwa do 

zbiorników podpisem w dokumencie WZ i będą stanowił załącznik do faktury VAT. 

5. Oświadczenie o przeznaczeniu dostarczonego oleju opałowego lekkiego zostanie dla każdej dostawy 

potwierdzone czytelnym podpisem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego i będzie stanowiło 

załącznik do faktury VAT. 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie następowała na podstawie faktur 

VAT, wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Krosno Odrzańskie 

                 Ul. Parkowa 1 

                 66 – 600 Krosno Odrzańskie 

                 NIP 926 10 00 601 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

                 Wężyska 162 

                 66 – 600 Krosno Odrzańskie 

2. Strony ustalają cenę 1 litra oleju opałowego lekkiego na kwotę …………….. brutto zgodnie z 

przedłożoną ofertą w trybie „zapytania o cenę” z dnia ………………………………………. 

3. Cena oleju opałowego lekkiego może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

zmiany stawki akcyzy, zmiany ceny dokonanej przez producenta w wysokości proporcjonalnej do tych 

zmian (podwyżka lub obniżka). 

4. Zmiana ceny 1 litra oleju opałowego następuje aneksem do przedmiotowej umowy. 

4.a  Zmiana ceny 1 litra oleju opałowego w przypadku zmiany ceny u producenta następuje na 

podstawie sposobu obliczenia ceny załączonego do ofert Wykonawcy. 

4.b  Do zawarcia aneksu na korzyść Wykonawcy niezbędny jest wniosek Wykonawcy wraz z 

dokładnym wyliczeniem wnioskowanej zmiany ceny , w oparciu o algorytm zawarty w ofercie 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług  i posiada numer 

identyfikacji podatkowej :………………………………. 



6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług  i posiada numer 

identyfikacji podatkowej: 926-157 – 98- 54. 

7.  Kwota odpowiadająca całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanych faktur będzie 

dokonywana na rachunek VAT (split payment). 

8.  W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego na 14 dni przed złożeniem faktur. 

 

 

§ 4. 

1. Zapłata za dostawę następować będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Do faktury należy dołączyć 

dokument WZ . 

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek Wykonawcy. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Wykonawca oprócz naliczenia ustawowych odsetek, ma 

prawo wstrzymać następne dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego 

zobowiązań finansowych lub zastosować w przyszłości rygor przedpłaty w wysokości gwarantującej 

spłatę zobowiązań Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% 

wartości nieterminowo zrealizowanej dostawy, za każdy  dzień zwłoki. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe ze złej jakości przedmiotu umowy w wysokości 

rzeczywistych i udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną o wartości 20% szacowanej 

wartości Umowy( 20%x20 000 l x cena 1litra oleju) 

 

 § 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01-01-2023 do dnia 30-06-2023 r. (6 miesięcy). 

2. Umowa może być rozwiązana w trybie porozumienia stron w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

§ 8 

 Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, jeśli nie zostaną zakończone polubownie, będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

Umowa spisana została w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

 

 

W Y K O N A W C A                                                                       Z A M A W I A J ĄC Y 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

    W  związku z udziałem mojej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie zapytania o cenę na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej   
im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach” 

oświadczam, że 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

                                                            / nazwa firmy/ 

spełnia określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 poz. 1843 ) warunki: 

 

1)    posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)    nie podlega  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

                                              (miejscowość ,data, pieczęć  firmy i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Oświadczam, że 

 

…………………………………………………………………………………………… 

( nazwa firmy) 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.  poz.1843) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                     (miejscowość, data, pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 


