
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
na wykonanie zadania : 
1) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni 
ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5, kody odpadów : 
 

a) papier, tektura (150101, 200101) 
b) metale (150104, 200140) 
c) tworzywa sztuczne (150102, 200139) 
d) szkło (150106, 200102) 
e) opakowania wielomateriałowe (150105) 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (200201) 
g) przeterminowane leki (200131, 200132, 200130) 
h) chemikalia (200127, 200128) 
i) zużyte baterie i akumulatory (160604, 160605, 200133, 200134) 
j) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (200135, 200136) 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307) 
l) zużyte opony z pojazdów osobowych (160103) 
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (170101, 170102, 170103, 

170107) 
 
2) wynajem kontenerów na składowanie odpadów dostarczanych do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości: 
 

a) kontener Mulda 5m3 – 4 sztuki 
b) kontener 1100 l – 7 sztuk 
c) kontener 240 l – 2 sztuki 
d) kontener 120 l – 2 sztuki 

 
1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych 

w zaproszeniu. 
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny                                       

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi                           

w zaproszeniu i w projekcie umowy, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do podpisania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie umowy na zamówienia. 
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy                    

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 
 
Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 
 
Data: …………………………                              …………………………………………… 


