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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w trybie 

zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na  

budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina 

Dolna  Gmina Łososina Dolna , nr sprawy: IFS.271.4.2020.WA, oświadczam że 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5) 

SIWZ,  

w szczególności 

1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

1.1. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie 

obejmuje działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowym całego przedmiotu 

zamówienia. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i innym osobom trzecim, za które ponoszę odpowiedzialność na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i n. 

Kodeksu cywilnego) i odpowiedzialność deliktową (art. 415 i n. Kodeksu 

cywilnego), w tym także gdy moja odpowiedzialność cywilna wynika z działań i 

zaniechań innych osób jak pracownicy, podwykonawcy i konsorcjanci (np. na 

podstawie art. 430, 474 Kodeksu cywilnego czy art. 141 ustawy PZP). Minimalna 

suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego 

skutki objęte są umową ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. 

(słownie: jeden milion złotych).     

2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.1 dysponuję osobami zdolnymi do realizacji zamówienia o kwalifikacjach 

i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego, 

2.2 posiadam doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

                 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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