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załącznik nr 4 do ogłoszenia
................................................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie
1) Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia Nas z postępowania przetargowego

na usługi społeczne,
2) Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem

technicznym.
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady
jawności postępowania i wyniku rozstrzygnięcia.
4) Oświadczam, że posiłki będą gotowane w całości w kuchni Przedszkola Publicznego w
Przecławiu z oddziałami żłobkowym z siedzibą Przecław 120, 72-005 Przecław.
5) Oświadczam, że jestem / nie jestem* w stanie likwidacji lub upadłości (niewłaściwe
skreślić).
6) Oświadczam, że najmuję / nie najmuję* inne lokale od Urzędu Gminy Kołbaskowo
(niewłaściwe skreślić). (UWAGA!!! w przypadku najmu innych lokali należy załączyć
oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z
tytułu najmu tych lokali).
7) Oświadczam, że figuruję / nie figuruję* w rejestrze dłużników prowadzonym przez
biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu
informacji gospodarczych (niewłaściwe skreślić).
8) Zobowiązuję się do wpłaty, najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu, kaucji
gwarancyjnej w wysokości trzech miesięcznych opłat czynszu wg oferowanej stawki,
w przypadku wygrania konkursu.
9) Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, nie spełniająca
warunków określonych w ogłoszeniu, niekompletna (z zastrzeżeniem możliwości
uzupełnienia w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń), nieczytelna lub
budząca wątpliwości co do swojej treści będzie odrzucona.
10) Do oferty załączam dokumenty:
a) aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty
dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg
z
rejestru handlowego (KRS) – oferent nie jest obowiązany do złożenia odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli ten dokument można uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U, z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
b) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w
przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy,
c) umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki,
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d) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie
doświadczenia zawodowego.
Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez
oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

……………………………dn. ……………

……………………………
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