Załącznik nr 2
do Wymagań Ofertowych

OŚWIADCZENIE OFERENTA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
„Naprawy P4 lokomotywy spalinowej serii TEM 2 nr 287 zgodnie z DSU Zamawiającego oraz pozostałych
prac opisanych w pkt. IV Wymagań Ofertowych”
Dane Oferenta:
Nazwa (firma) ……………………………………………………………………………………………….......................…..
Adres …………………..................………………………………………………………………………………………………….
oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń regulacje zawarte w Wymaganiach Ofertowych
i „Regulaminie określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na
dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie objęte
ustawą Prawo Zamówień Publicznych”.
2. Należności wynikające z tytułu realizacji umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem
obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu
JSW Logistics Sp. z.o.o., oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich
dochodzenia.
3. Nie będziemy zlecać wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu zamówienia pracowników Zamawiającego.
5. Nie toczy się wobec nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
6. Wyrażamy zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego na jego stronie internetowej.
7. Zapewniamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami
prawnymi obowiązującymi w zakresie specyfiki realizowanego zamówienia, a także przejmujemy
pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem tych
przepisów.
8. W przypadku wytworzenia odpadów, zobowiązujemy się do ich zagospodarowania we własnym
zakresie i na własny koszt, zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie
o odpadach (nie dotyczy złomu).
9. Posiadamy i zatrudniamy osoby z odpowiednimi kompetencjami, uprawnieniami i badaniami
oraz potencjał techniczno–organizacyjny do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
10. W okresie ostatnich 3 (trzy) lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok
sądu z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie od Oferenta.
11. Przyjmujemy do wiadomości o związaniu ofertą do czasu zakończenia postępowania
przetargowego, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zakończenia umowy.
12. Akceptujemy minimalny 45-dniowy termin płatności, warunki płatności i warunki gwarancji
określone przez Zamawiającego.

13. Akceptujemy związanie ofertą do czasu zakończenia postępowania przetargowego,
a w przypadku wyboru naszej oferty, do czasu zakończenia umowy.
14. Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3 do Wymagań Ofertowych)
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w wersji zgodnej
z istotnymi postanowieniami umowy, Wymaganiami Ofertowymi i ustaleniami z rozstrzygnięcia
przetargu w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....................................................................................
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Oferenta

