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1 

 
…..………………………… 
      (Oferent - pieczęć) 

 

                              O Ś W I A D C Z E N I A 
do przetargu nieograniczonego/ 

/zapytania o cenę*   
Zadanie nr …………………………. 

dla  
MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-

MIESZKANIOWEJ „SAM-81” 
w Warszawie przy ul. Orla 6B (KRS: 0000134688) 

 
 

na roboty budowlane/usługi………………..………………………………………………………………….** 
 

 
lp. 

 

 
treść 

1. Nazwa i dokładny adres  Oferenta 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

NIP .................................................                   Regon ................................................. 

telefon kontaktowy: ………………………               
fax: ………………………………………… 
adres poczty e-mail: ………………………………………….. 
adres strony internetowej www.…………………………….. 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszonego przetargu 

nieograniczonego/zapytania o cenę i w oparciu o Art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 907) spełniam 
warunki uczestnictwa w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszonego przetargu 
nieograniczonego/zapytania o cenę i w oparciu o Art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 907) brak jest 
przeciwwskazań do uczestnictwa reprezentowanego przeze mnie Oferenta w wyżej 
wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 
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3. Oświadczam, pod rygorem utraty wadium, że zobowiązuje się do zawarcia umowy (w przypadku 
gdybym przetarg wygrał), na zaproponowanych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia warunkach.  

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem wykonywania robót budowlanych/usługi* 
 

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 
5. Oświadczam, że osobami uprawnionymi do występowania w moim imieniu są: 

a) ……………………………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………………………… 

 
 

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
(zależnie od decyzji Zarządu). 

6. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców  
 

...................................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 
 


