
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Formularz oświadczeń oferenta 

 
a) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, akceptuje w całości wszystkie 

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

wzorze umowy, 

b) 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, 

c) Oświadczam, że nie będę zlecał wykonania całości lub części przedmiotu umowy 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

d) Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuje nie toczy się postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne, 

e) Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o 

rozstrzygnięciu Postępowania, 

f) 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, 

g) Oświadczam, że w przypadku wytworzenia odpadów zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia z nieruchomości Zamawiającego lub nieruchomości należącej 

do podmiotu gospodarczego związanego z Zamawiającym umową na własny koszt 

oraz do przekazania ich, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach, 

wyspecjalizowanemu podmiotowi, który odpowiedzialny jest za gospodarowanie 

odpadami,  

h) 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, 



 

 

i) Oświadczam, że zatrudniam lub zatrudnię osoby ze stosownymi uprawnieniami                  

i kwalifikacjami,  

j) Oświadczam, że nie będę zatrudniał pracowników bez ważnej umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej, 

k) Oświadczam, że firma posiada status ( właściwe zaznaczyć) :   

2.           Mikroprzedsiębiorcy     

3.           Małego przedsiębiorcy  

4.           Średniego przedsiębiorcy  

5.           Dużego przedsiębiorcy 

 
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:   
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz   
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro.   
  
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz   
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro.  
  
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro.  
 
Duży przedsiębiorca – przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą. 
  
Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.  
Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, 
dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu 
przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się 
na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.   
 

 

 

 

 

……………………………………….. 
(Data i podpisy osób upoważnionych) 

 
 


