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ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Załącznik nr 5 do WO
„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania
turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”

Formularz oświadczeń Oferenta
1. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem określającego zasady Postępowania
Przetargowego …”, 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 wytworzenia odpadów zobowiązuję się do ich
niezwłocznego usunięcia z nieruchomości Zamawiającego na własny koszt oraz do
przekazania ich, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach,
wyspecjalizowanemu podmiotowi, który odpowiedzialny jest za gospodarowanie
odpadami (nie dotyczy złomu stalowego lub złomu metali kolorowych)
8. Oświadczam, że ubezpieczę się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej
działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną odpowiadającą
wartości kontraktu , zaokrągloną w górę do pełnych setek tysięcy złotych,
9. Oświadczam, że wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
podanej w Wymaganiach Ofertowych pkt. XII oraz wyrażam zgodę, aby wniesione
w formie przewidzianej w pkt. VI Wymagań Ofertowych wadium stanowiło
zabezpieczenie lub część zabezpieczenia należytego wykonania umowy
10. Oświadczam, że oferowany przedmiot postępowania na dostawy jest wolny od wad
prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich,
11. 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,
12. Oświadczam, że zatrudniam lub zatrudnię do wykonania zadania osoby ze stosownymi
uprawnieniami i kwalifikacjami zgodnie z pkt. XI ust. 9 Wymagań Ofertowych
13. Oświadczam, że nie będę zatrudniał pracowników bez ważnej umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej,
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zniszczenie przez Zamawiającego stanowiących
zabezpieczenie wadium dokumentów, w przypadku gdy poręczenie bankowe, gwarancja
Strona 1 z 2

JSU Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Załącznik nr 5 do WO
„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania
turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”

bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa nie zostaną odebrane w terminie, o którym mowa
w § 21 ust. 2 lit. c) „Regulaminu określającego zasady Postępowania Przetargowego ….”.
15. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zobowiązujemy
się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawców, ich
pracowników, pracowników Zamawiającego oraz innych osób fizycznych występujących
w ich imieniu, uzyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób przewidziany w przepisach rozporządzenia RODO. Oświadczamy,
że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.
16. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej administratora
stanowiącej Załącznik nr 6 do WO.
17. Oświadczam, że firma posiada status (właściwe zaznaczyć) :
 Mikroprzedsiębiorcy
 Małego przedsiębiorcy
 Średniego przedsiębiorcy
 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)
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