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  ZAŁĄCZNIK  NR 4 

 
 
 
   ...................................................... 
   (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.: 

„DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP NETZSCH” 

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że: 

1. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni licząc od daty złożenia 
zamówienia. 

2. Termin płatności naszych faktur VAT określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, akceptujemy jej 
treść i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty  
i do wykonania zamówienia. 

5. Jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).    

             Nasz NIP: ..........................................................        REGON: …………………………… 

6. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty transportu  
do zamawiającego, koszty zabezpieczenia przed uszkodzeniem na czas transportu, koszty załadunku, 
koszty dodatkowe. 

7. Części zamienne do pomp są oryginalne i zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący,  
iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.  Posiadają naniesiony na opakowaniu opis 
jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy lub nazwę producenta, kod produktu lub  
nr katalogowy 

8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji/je stanowiących/ce 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach:……………………………………... 

10. Oświadczamy że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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., str. 1). 

11.  Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:        

 Nazwa firmy: …………………………………………………………..…………………... 

  Adres:     …………………………………………………………………………………… 

  Telefon: ……………………………………….Email ……………………………………… 

12.  Nasza oferta zawiera …….. ponumerowanych stron. 


