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1. DEFINICJE 

1.1. Sprzedawca - ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 

   Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Polska 

   NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367, 

Konto: Bank Pekao S.A Nr 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522 

   Informacja tel.: (48) 614-24-14, fax: (48) 614-35-16, Kancelaria: tel.: (48) 614-16-55, fax: (48) 614-
10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie  

   wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000536267, o kapitale zakładowym 2.046.049.500,00 zł;   

1.2. Specyfikacja 
Warunków Sprzedaży 

(zwana również  

w skrócie SWS) 

- 

 

Zestawienie istotnych warunków obowiązujących: 

• Kupującego przy przygotowywaniu i składaniu Oferty, 

• Sprzedawcę przy porównaniu, ocenie Ofert i wyborze Kupującego, którego Oferta uznana będzie 
za Ofertę Najkorzystniejszą; 

1.3. Kupujący - Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o zakup, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

sprzedaży; 

1.4. Oferta - Oznacza Ofertę składaną w ramach postępowania przez Kupującego; 

1.5. Przedmiot Sprzedaży - Oznacza rzeczy lub prawa opisane w pkt. 3.1. SWS; 

1.6. Oferta 

Najkorzystniejsza 
- Oferta z najwyższą ceną w odniesieniu do Przedmiotu Sprzedaży; 

1.7. Umowa Sprzedaży - Uzgodnione na piśmie i podpisane przez Sprzedawcę i Kupującego warunki Sprzedaży wraz ze 

wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy; 

1.8. Strony postępowania - Sprzedawca i Kupujący;  

1.9. Komisja Przetargowa - Zespół powołany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru Oferty 
Najkorzystniejszej w odniesieniu do Przedmiotu Sprzedaży; 

1.10. Cena Wywoławcza -  Minimalna cena sprzedaży w odniesieniu do Przedmiotu Sprzedaży wymienionego w  tabeli 3.1.  

 

2. WPROWADZENIE 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) jest podstawą do złożenia Ofert. 

3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

3.1. Przedmiotem Sprzedaży jest: 

L.p. Nazwa pozycji J.m.  Ilość 
Cena wywoławcza 

         (brutto  w PLN) 

3.1.1. Agregat prądotwórczy spawalniczy RANGER 10-LX szt. 1 4 821,60 zł 

3.1.2. Cysterna przyczepa do przewozu paliw TYP A1-557-4 szt. 1 4 305,00 zł  

 

 Przedmiot Sprzedaży jest do obejrzenia w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. po uprzednim zgłoszeniu – osoby do kontaktu: 

 Pan  Robert Rządkowski tel. nr  48 614 17 81, +48 885 651 371   e-mail: robert.rzadkowski@enea.pl  

w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze, 

 Na prośbę Kupującego, Sprzedawca może udostępnić zdjęcia ww. pozycji Przedmiotu Sprzedaży w formie 
elektronicznej przesyłając je na podany przez Kupującego adres mailowy. 

3.2. Dopuszcza się złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty. 

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

3.4. Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza określona przez Sprzedawcę w pkt. 3.1 SWS.   

       

WARUNKI ODBIORU. 

3.5. Fizyczny odbiór Przedmiotu Sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od daty podpisania Protokołu odbioru. Termin odbioru zostanie 

ustalony między Kupującym a Sprzedawcą. 

3.6. Umowa (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWS) zostanie przedstawiona Kupującemu do podpisania.  

3.7. Do chwili całkowitej zapłaty Ceny sprzedaży przez Kupującego przedmiot sprzedaży pozostaje własnością 

Sprzedawcy i nie zostanie wydany Kupującemu. 

4. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SWS 

 Oferta sprzeczna ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży zostanie odrzucona. 

5. WYJAŚNIANIE ZAPISÓW SWS 

mailto:robert.rzadkowski@enea.pl
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5.1. Kupujący może zwrócić się na piśmie do Sprzedawcy o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Sprzedaży. Sprzedawca 
zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Sprzedawcy na mniej niż 5 (pięć) dni przed 
terminem składania Ofert. 

5.2. Treść takich wyjaśnień będzie przez Sprzedawcę jednocześnie przekazana wszystkim Kupującym, którym przesłano SWS, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie oraz na platformie 
LOGINTRADE pod adresem: https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html - jako załącznik do ogłoszenia. 

5.3. Sprzedawca nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące SWS udzielane Kupującym przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do 
kontaktowania się z Kupującymi. 

5.4. Osoby uprawnione do udzielania informacji: Robert Rządkowski tel. nr  48 614 17 81, +48 885 651 371, Jacek Laskowski tel. nr 48 614 
10 24. 

 

6. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 Kupujący jest związany Ofertą przez 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert, określonego 
w pkt. 14.1 SWS. 

 

7. POPRAWKI I ZMIANY SWS 

 Sprzedawca może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert wprowadzić zmiany do treści SWS i umieścić je na stronie 
internetowej www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie i na platformie LOGINTRADE. 

 

8. ZASADY UCZESTNICTWA KUPUJĄCEGO W POSTĘPOWANIU 

O zakup Przedmiotu Sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 3 do 
SWS. 

 

9. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY 

9.1. Kupujący przygotuje Ofertę na swój wyłączny koszt. 

9.2. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Kupującego w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania Umowy, są także 
ponoszone przez Kupującego (w tym wysyłka SWS za potwierdzeniem odbioru na koszt Kupującego). 

 

10. JĘZYK POSTĘPOWANIA I JĘZYK OFERTY 

Językiem obowiązującym w niniejszym przetargu jest język polski. 

11. WADIUM 

11.1. Nie jest wymagane 

12. CENA 

12.1. W Ofercie Kupujący poda Cenę brutto w PLN.  

12.2. Kupujący ponosi wszystkie koszty wydania i odbioru Przedmiotu Sprzedaży. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi 
na Kupującego z chwilą pozostawienia Przedmiotu Sprzedaży do jego dyspozycji w siedzibie Sprzedawcy, stosownie do pkt 3.5.  

12.3. Sprzedaż nie dojdzie do skutku jeżeli Kupujący zaproponowali cenę niższą od wywoławczej. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

13.1. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami SWS, opracowana wg: Wzoru – Formularz „OFERTA” stanowiącego załącznik nr 1 do 
SWS. Powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego - uwidocznione we właściwym 
Rejestrze lub przez ich pełnomocników (należy dołączyć skany  pełnomocnictwa). 

13.2. Do Oferty należy dołączyć załączniki wyszczególnione w Formularzu „OFERTA”. 

13.3. Oferta może zawierać poprawki naniesione przez Kupującego, potwierdzone datą i podpisem. 

      Uwagi/wyjaśnienia dotyczące dokumentów składanych w Ofercie : 

Dokumenty wyszczególnione w Formularzu „Oferta” powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione (w przypadku składania ofert w formie tradycyjnej) lub w formie  skanu  ww. dokumentów (w 
przypadku składania oferty za pośrednictwem Logintrade).  

13.4. Każdy Kupujący może przedstawić tylko jedną ofertę na Przedmiot Sprzedaży. 

13.5. Oferty składane w wersji papierowej powinny być zaadresowane i oznakowane w następujący sposób: 

 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice , Polska 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
znak: KZP-SJ.244.1.2022 
- OFERTA. 
 NIE OTWIERAĆ przed 03.03.2022 r. godz. 12:00 czasu polskiego. 

14. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT 

14.1. Oferty wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej pok. nr 6, mieszczącej się w Budynku Archiwum 
Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać przez 
przedstawiciela Kupującego lub dostarczyć pocztą) nie później niż do dnia 03.03.2022 r. do godziny 10:00 czasu polskiego na 
adres Sprzedającego. Fakt złożenia oferty w Kancelarii Ogólnej będzie potwierdzony z zaznaczeniem daty jej przyjęcia. 

„Uwaga!: w siedzibie Zamawiającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu 
dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki”. 

http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
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Oferty można składać również na platformie zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://enea-

wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html nie później niż do dnia 03.03.2022 r. godz. 10:00 czasu polskiego. W 

przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, kontakt z obsługą platformy LOGINTRADE: tel. +48 

71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; e-mail: hepldesk@logintrade.net. 

Wykonawcy składający oferty w formie papierowej nie mają obowiązku rejestracji na Platformie Logintrade, ani na innej 

platformie zakupowej. 

14.2. Oferty dostarczone po terminie wyznaczonym do składania Ofert nie będą rozpatrywane, nawet, jeżeli opóźnienie nie powstało z 
winy Kupującego i będą Kupującym zwracane bez otwierania po zakończeniu postępowania. 

15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

15.1.Otwarcie Ofert odbędzie się dnia 03.03.2022 r. o godz. 12:00 czasu polskiego, w siedzibie Sprzedawcy, budynek Pionu Zakupów 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice,  pokój  Nr 109.  

15.2. Otwarcie Ofert odbywa się bez obecności Kupujących. 

15.3. Komisja dokona niżej wyszczególnionych czynności: 

15.3.1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia postępowania; 

15.3.2. poinformuje o liczbie Ofert, które wpłynęły w terminie podanym w pkt 14; 

15.3.3. poinformuje o Ofertach złożonych po terminie; Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania; 

15.3.4. stwierdzi, czy są „Wycofania” lub „Zmiany” Ofert; 

15.3.5. sprawdzi stan opakowania i oznakowania Ofert – Oferty otwarte nie są rozpatrywane przez Komisję; 

15.3.6. otworzy opakowania z Ofertami; 

15.3.7. po otwarciu Ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona podaje nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Kupującego, którego Oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące Ceny za Przedmiot Sprzedaży. 
Informacje te są włączane do Protokołu Postępowania; 

15.4. W części niejawnej Komisja: 

15.4.1. dokonuje badania i oceny ofert; 

 - w trakcie badania i oceny ofert Komisja może żądać od Kupujących wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 
(niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian treści oferty, za wyjątkiem poprawiania oczywistych 
omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny); 

15.4.2. wybiera Oferty Najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SWS.   

15.5. Komisja sporządzi protokół z otwarcia Ofert, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Sprzedawcy. 

 

16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT 

16.1. Kupujący może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub wycofać swoją Ofertę, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub 
wycofaniu zostanie dostarczone do Sprzedawcy przed upływem terminu składania Ofert. 

16.2. Zmiany dotyczące treści Oferty lub powiadomienie o wycofaniu Oferty przez Kupującego powinny być przygotowane, i dostarczone 
zgodnie z zapisami punktu 13 i 14 SWS.  

16.3. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Kupującego po terminie wyznaczonym do składania Ofert. 

 

17. WYKLUCZENIE KUPUJĄCEGO; ODRZUCENIE OFERT 

17.1. Sprzedawca wyklucza Kupujących, jeżeli zajdzie chociażby jedna z nw. okoliczności: 

17.1.1. Kupujących, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

17.1.2. Kupujących, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów. 

17.2. Oferta złożona przez Kupującego, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana. 

17.3. O wykluczeniu z postępowania Sprzedawca zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Kupującego, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

17.4. Sprzedawca zobowiązany jest odrzucić Ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z nw. przesłanek: 

17.4.1. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Sprzedaży, 

17.4.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

17.4.3. została złożona przez Kupującego wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

17.4.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

17.5. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

17.6. Z tytułu odrzucenia Ofert lub wykluczenia z postępowania, Kupującym nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy. 

 

18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn. 

 

19. OCENA OFERT 

19.1. Komisja Przetargowa Sprzedawcy dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny Ofert z 
pkt. 19.1.1.  

19.1.1. Kryterium Oceny Ofert i ich znaczenie 

mailto:hepldesk@logintrade.net
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L.p. Nazwa Kryterium Waga (udział procentowy) 

1 Najwyższa Cena  100% 

 

19.2. Jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej i jednocześnie najwyższej cenie to Sprzedawca wezwie Kupujących, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Sprzedawcę terminie ofert dodatkowych - ceny ofert dodatkowych nie 
mogą być niższe od zaoferowanych w złożonych już ofertach. 

19.3. O wyborze Ofert Najkorzystniejszych Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich Kupujących, którzy złożyli Oferty, 
wskazując nazwę i siedzibę Kupującego. Wybranemu Kupującemu doręcza się niezwłocznie umowę do podpisania. 

19.4. Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Sprzedawca wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

20. KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH DLA KONTRAHENTA ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM (dla 
jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i 
realizacji umowy): 

1) Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie 
sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice na rzecz, której świadczy Pan/Pani usługi. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl  

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji postępowania przetargowego (art.6 ust.1 lit. c), lit. f) RODO); 

b) nawiązywania kontaktów handlowych (art.6 ust.1 lit. f) RODO). 

3) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego. 

4) Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego 
stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z 
automatycznym podejmowaniem decyzji. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez 
czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

8) Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art.15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art.16 RODO,  

c) ich usunięcia - w granicach art.17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art.18 RODO,  

e) przenoszenia danych - w granicach art.20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO – w granicach art.21 RODO. 

9) Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na 
adres: ewsa.iod@enea.pl  

10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

ZAŁĄCZNIKI DO SWS: 
Załącznik Nr 1 - formularz „Oferta” 
Załącznik Nr 2 - Projekt Umowy 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Kupującego, 
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Załącznik Nr 1 do SWS – Wzór formularza „OFERTA” 

FORMULARZ „OFERTA” 

 

Nr …...............................................       z dnia …................................... 

(nr Oferty nadany przez Kupującego, pieczęć firmowa)       (data sporządzenia Oferty) 

 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 

Świerże Górne,  

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 

26-900 Kozienice , Polska 

 

Nawiązując do ogłoszenia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. do złożenia Oferty w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, iż zapoznałem 

się/zapoznaliśmy* się z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. 

1. Oferujemy cenę za zakup  nw. pozycji 

L.p. Nazwa pozycji J.m. Ilość 
 Cena zakupu 

 (brutto w PLN) 

1. Agregat prądotwórczy spawalniczy RANGER 10-LX szt. 1  

2. Cysterna przyczepa do przewozu paliw TYP A1-557-4 szt. 1  

 

Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do zakupu Przedmiotu Sprzedaży i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku 

jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. 

2. Warunki sprzedaży: na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 -Projekt Umowy Sprzedaży . 

3. Potwierdzamy, że cena skalkulowana jest w PLN. 

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty. 

5. Oświadczamy, że: 

5.1. Posiadamy wymagane dokumenty i uprawnienia do zakupu i transportu Przedmiotu Sprzedaży; 

5.2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 

5.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy; 

5.4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej do podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWS. 

7. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert. 

8. Oświadczamy, że składamy Ofertę jako: 

- samodzielny Kupujący*, 

- podmiot wspólnie ubiegający się o zakup * 

9. Oświadczamy, że poza dokumentami wymaganymi w SWS dla Ofert, na każde żądanie Sprzedawcy dostarczymy w wymaganym przez Sprzedawcę terminie 

odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń. 

10. Oświadczamy, że kompletna Oferta (wg wzoru Nr 1 do SWS) składa się z ........ (uzupełni Kupujący) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące 

Załączniki: 

a. Załącznik Nr 1 do Formularza Oferty - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (np. CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników składa Zał. nr 1). Do odpisu 

z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Kupujący dołączy Oświadczenie , opatrzone 

datą i podpisem/podpisami o następującej treści: 

„Firma……………………………z siedzibą w …………..oświadcza, że informacje zawarte w złożonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i 

prawnym na dzień składania Oferty Nr ………..” 

b. Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty - Oświadczenie Kupującego, że w przypadku wybrania jego Oferty przedłoży Sprzedawcy, przed terminem 

wyznaczonym przez Sprzedawcę na podpisanie Umowy, Uchwałę wspólników, o której mowa w art. 230 KSH – (jeśli dotyczy) w przypadku 

zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego albo Oświadczenie Zarządu spółki wraz z 

prawidłowo poświadczonym za zgodność z oryginałem odpisem umowy spółki, z których wynikać będzie, że zgoda wspólników spółki w tym 

przypadku nie jest wymagana lub do wyrażenia tej zgody upoważniony jest inny organ spółki. W przypadku składania Oferty przez spółkę cywilną 

wymagane jest oświadczenie, kto jest umocowany do reprezentowania spółki (art. 866 K.C.). 

11. Oświadczamy, że osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest:……………………………………………………………………………………… 

tel…………………………………………………………………………,  

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

11. (data, podpis(y), pieczęć(ci) osoby(ób) uprawnionych do składania woli w imieniu Kupującego 

 


