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DANE WYKONAWCY***: 
nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................................. 

kod, miejscowość ..................................................................................................................................................... 

ulica, nr domu, nr lokalu............................................................................................................................................ 

NIP ........................................................................................................................................................................... 

telefon ...................................................................................................................................................................... 

fax............................................................................................................................................................................. 

adres e-mail ............................................................................................................................................................. 

Internet: http://.......................................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  (e-mail lub nr telefonu): ……..…………….………… 

………………………………………. /nie posiadamy inspektora danych osobowych*. 

 

Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  
w Systemie Zakupowym Zamawiającego 

       

NITROERG S.A. 

Plac Alfreda Nobla 1 

43-150 Bieruń 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: „Nazwa postępowania: 
PR_NITROERG_FIT_2022_65218_ZAKUP I DOSTAWA_SWITCHE_5” informujemy, że wyrażamy 
chęć uczestnictwa w tym postępowaniu. 
 
I. Do składania oferty elektronicznej w systemie zakupowym i kontaktów z naszej strony upoważniamy: 

 
Imię i Nazwisko            .......………………………………………………………… 

stanowisko:    .……………………………………………………………… 

nr telefonu:    ……………………………………………………………… 

nr tel. komórkowego  ……………………………………………………………… 

login w Systemie Zakupowym ………………………………………………………………. 

adres e-mail (przypisany do loginu w Systemie Zakupowym):..……………………………………………… 

II. Przystępując do przedmiotowego postępowania, w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy, 
że:  

1) Złożona(e) cena(y) jest(są) kompletna(e), jednoznaczna(e) i obejmuje(ą) wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  

2) Faktury związane z realizacją umowy będą płatne przelewem, w terminie 60 dni, liczonym od daty 
otrzymania prawidłowej faktury. 

3) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności zgodnie  
z wymogami ustawowymi będących przedmiotem niniejszego zamówienia.  

4) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

5) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6) Nie jesteśmy w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane 
żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują 
roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy. 

7) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 10 Zasad wyboru 
wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz  
KGHM Polska Miedź S.A. 

8) Zaakceptowaliśmy w systemie zakupowym  „Kartę Wykonawcy”/ zaakceptowaną Kartę 
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Wykonawcy dołączyliśmy do oferty**. 

9) W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie ogłoszono* 
upadłość/upadłości* (w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty dokument, o którym mowa w pkt III ppkt 2 h) 
SIWZ). 

10) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich. 

11) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ogólnymi Warunkami Zamówienia, 
Regulaminem Aukcji organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., akceptujemy je i nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń (wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji SIWZ przez Zamawiającego 
oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez Wykonawców do SIWZ). 

12) Nie jesteśmy / jesteśmy* zarejestrowani w Bazie Wykonawców, a wymagane dokumenty są aktualne / 
dołączamy do oferty*. 

13) Akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z 
treścią przedstawioną w w/w Załączniku „Projekt Umowy” wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z 
aktualizacji projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez 
Wykonawców do SIWZ), podpisanie i odesłanie do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty 
jej otrzymania). 

14) Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku wygrania przetargu do 
czasu zawarcia umowy. 

15) Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników 
NITROERG S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zamawiającego od jej realizacji w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do 
naliczania kar i żądania odszkodowania. 

16) Nie będziemy zlecać wykonania przedmiotu postępowania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  

17) Na każdym etapie postępowania oraz w przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, 
wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu dotyczącego przedmiotu zamówienia, przez 
upoważnionych pracowników NITROERG S.A., którego termin zostanie obustronnie uzgodniony. 

18) Oświadczamy, że oferent ani jego beneficjent rzeczywisty lub jednostka dominująca w stosunku do 
oferenta, nie figurują na jakichkolwiek listach sankcyjnych wynikających z przyjętych przez Unię 
Europejską środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, jak również nie figurują na krajowej liście 
sankcyjnej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych listach 
sankcyjnych publikowanych przez właściwe organy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz  organy  
administracji takich państw, jak: USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Szwajcaria, a ponadto nie 
oferujemy wyrobów wyprodukowanych przez podmioty objęte ww. sankcjami, przyjętymi wobec Rosji 
lub Białorusi, ani podmioty w powyższy sposób powiązane z osobami objętymi takimi sankcjami. 
Ponadto oświadczamy, że oferent ani jego beneficjent rzeczywisty lub jednostka dominująca w 
stosunku do oferenta nie są osobami będącymi rezydentem kraju/regionu objętego sankcjami, ani nie 
są podmiotem zarejestrowanym/posiadającym siedzibę w kraju lub regionie objętym sankcjami. 

 

 

                         

 

…………………………………………                                      ………………….……………………………. 

         miejscowość, data                                      podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
               do reprezentowania Wykonawcy 

 
*- niepotrzebne skreślić  
**- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) i braku 
akceptacji Karty Wykonawcy w Systemie Zakupowym przez wszystkich Wykonawców (np. wszystkich uczestników 
konsorcjum), należy dołączyć do oferty skany podpisanych, zgodnie z zasadą reprezentacji, Kart tych 
Wykonawców, którzy nie mogli zrobić tego elektronicznie (należy dokonać odpowiedniego skreślenia) 
***- W przypadku Konsorcjów należy wskazać wszystkich uczestników z zaznaczeniem Lidera  


