
Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia o sprzedaży złomu 

OŚWIADCZENIE  

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym oferowanego złomu, jest on mi znany i nie wnoszę  
z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia wraz z załącznikami, na podstawie którego składam 
niniejszą ofertę oraz z treścią Regulaminu, Wzoru Umowy jak również z treścią formularza ofertowego  
i treścią instrukcji dla oferentów i nie wnoszę zastrzeżeń do ich brzmienia. 

3. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert wskazanego w treści ogłoszenia. 

4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody WKD 
sp. z o.o. nie wykonując udzielonego mi zamówienia lub wykonując je nienależycie, a w przypadku 
wyrządzenia szkody, szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia postępowania. 

5. Oświadczam, działając w imieniu Oferenta, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 
ekonomiczny i techniczny wymagany obowiązującymi przepisami prawa dla wykonania prac będących 
przedmiotem Oferty. 

6. Oświadczam, że dysponuję niezbędną ilością sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń, a także 
zasobów ludzkich niezbędnych do załadunku i wywozu zakupionego złomu. 

7. Akceptuję termin dokonania zapłaty tj. 14 dni od daty wystawienia faktury. 
8. W przypadku wybrania oferty zobowiązuję się do odbioru, zważenia i przetransportowania złomu na swój 

koszt. 
9. W przypadku wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Sprzedającego.   

............................................................................... 
(podpis osoby/osób upoważnionej do składania  
          oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 

Do Oferty dołączam: *) 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

2. Kopię ważnej decyzji administracyjnej na zbieranie i/lub odzysk oraz transport odpadów będących 
przedmiotem niniejszego postępowania i Oferty składanej przez Oferenta, wydaną na postawie Ustawy  
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), a także w przypadku 
korzystania z podwykonawcy (przewoźnika) kopię ważnej decyzji administracyjnej (wydanej w trybie 
przepisów wskazanych powyżej) na transport odpadów. 

3. Udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w imieniu którego składana jest oferta *) 
4. Kopię dowodu wpłaty wadium. 

Wszystkie dokumenty złożone w kopiach muszą być potwierdzone przez oferenta za ich zgodność z oryginałem. 
 
*) niepotrzebne skreślić 

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

(podpis osoby/osób upoważnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 


