
 

 

      Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz oświadczeń oferenta 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, akceptuje w całości wszystkie 

warunki zawarte w dokumentacji przetargowej, a w szczególności warunki zawarte we 

wzorze umowy, 

2. Oświadczam, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem 

zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, 

pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec Zamawiającego, 

w tym pełnomocnictwa inkasowego, 

3. Oświadczam, że nie będę zlecał wykonania całości lub części przedmiotu umowy 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

4. Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuje nie toczy się postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne, 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji  

o rozstrzygnięciu Postępowania, 

6. Oświadczam, że zapewniam wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego 

przedmiotu zamówienia, a także przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki 

związane z nieprzestrzeganiem lub naruszaniem zasad wynikających z tych przepisów, 

7. Oświadczam, że w przypadku, gdy Zamawiający zawrze taki wymóg w Specyfikacji 

ubezpieczę się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności 

związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego, 

8. Oświadczam, że oferowany przedmiot postępowania na dostawy jest wolny od wad 

prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich, 

9. Oświadczam, że wszelkie prawa autorskie do wykonanego opracowania zostaną 

przeniesione na Zamawiającego z chwilą ostatecznego odbioru opracowania; 

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów 

objętych przedmiotem zamówienia i przeniosę te prawa na Zamawiającego z chwilą 



 

 

odebrania przedmiotu zamówienia; przy czym stosowne postanowienia dotyczące 

praw autorskich, wykorzystania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na 

wszelkich polach eksploatacji zostaną zawarte w umowie,  

10. Oświadczam, że nie będę zatrudniał pracowników bez ważnej umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej, 

 

 

 

……………………………………….. 

(Data i podpisy osób upoważnionych) 

 

 
 


