
Załącznik nr 1  do SWZ
Część  I – Artykuły spożywcze przetworzone

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena jedn.

netto
Cena jedn.

brutto
Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Wafle bez cukru 11   0g Wawel * 80 szt     

2 Chrzan w słoikach 180g 60 szt     

3 Ciastka biszkopty 120 g 300 szt

4 Cukier 1000 kg     

5 Dżem 280 g "Łowicz"* 190 szt     

6 Fasolka biała w puszce 400g 80 szt     

7 Cukier waniliowy 30 g 130 szt     

8 Galaretka owocowa 75g 280 szt     

9 Groszek konserwowy 400g 90 szt     

10 Herbata expresowa Minutka 140g* 30 kg     

11 Herbatniki BeBe 16g * 800 szt     

12 Kakao „Decomoreno” 80g* 9 kg     

13 Kasza jęczmienna 90 kg     

14 Kasza manna 120 kg     

15 Kawa inka 150g 27 kg      

16 Ketchup łagodny 250 120 szt     

17
Koncentrat pomidorowy 30% 200g 
Pudliszki*

160 szt     

18 Krakersy „Lajkonik”180g* 90 szt     

19 Kucharek 1kg 70 szt     

20 Majonez Kielecki 310g* 300 szt     

21 Makaron „Lubella” 200 kg     

22 Makaron łazankowy Czaniecki 250g* 60 kg     

23 Makaron nitki Czaniecki 250 g* 90 kg     

24 Mąka pszenna typ 390 470 kg     

25 Musztarda 175g 90 szt     

26 Ogórki konserwowe 900g 140 szt     

27 Pieprz prawdziwy mielony 50g 5,5 kg     

28 Płatki owsiane 50 kg     

29 Powidło owocowe 290g - 320g 90 szt     

30 Przecier ogórkowy 290g 70 szt     

31 Przyprawa oryginalna Magi 1kg "Winiary"* 80 szt     

32 Ryż 130 kg     

33 Proszek do pieczenia 30 g 80 szt     

34 Sól 160 kg     

35 Syrop owocowy „Paola” 430ml* 60 szt     

36 Wafle Skawa 20 g* 800 szt     

37 Żurek śląski 49 g 180 szt      



38 Ciastka Grzesiek b/czekolady 26g* 300 szt     

39 Barszcz czerwony "Krakus" 300 ml * 80 szt     

40 Makaron zacierkowy 250 g 50 kg     

41 Konserwa gulasz angielski 290g Jarosław* 320 szt     

42 Przyprawa do kurczaka 20g 50 szt     

43 Kisiel owocowy Winiary 77g * 150 szt     

44 Płatki kukurydziane Corn Flakes* 50 kg     

45 Kawa zbożowa Anatol 84g * 110 szt     

46 Ciastka Misie Lubisie 30 g 500 szt

47 Płatki śniadaniowe miodowe Cheerios 30 kg

48 Płatki Cookie Crisp 40 kg

49 Budyń 60 g 200 szt

Razem część I:

              
Część II – Przetwory mleczne, sery, tłuszcze

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena jedn.

netto

Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Mleko 2% - 2,5% 5500 l     

2 Śmietana kubek 18% 400g 350 l     

3 Ser biały półtłusty 250 kg     

4 Kefir kubek 350 g – 400 g 120 l     

5 Jogurt (kubek) owocowy 125g - 150g 2200 szt     

6 Olej uniwersalny 1 l 160 szt     

7 Smalec „kostka” 200g 50 kg     

8 Masło roślinne 500 g 270 kg     

9 Margaryna „Palma” 250g 100 kg     

10 Ser topiony 100g bloczek 65 kg     

11 Ser żółty „Edamski” 110 kg     

12 Masło extra 82% 340 kg     

13 Serek śmietankowy 100g - 150 g 500 szt     

14 Jogurt mały naturalny 125g - 150g 900 szt     

15 Serek biały wiejski granulowy 500 g 100 kg     

16 Serek homogenizowany 150 g 400 szt

17 Mozzarella 125 g 500 szt

18 Rolada (oscypek) 50 kg

19 Jogurt pitny Jogobella gratka 170 g 600 szt

Razem część II :   



Część III – Mięso, wędliny

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena jedn.

netto

Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Antykrot 10 kg     

2 Gulaszowe wieprzowe gat I mielone 200 kg     

3 Karczek wieprzowy b/k 260 kg     

4 Kości wieprzowe karkowe 250 kg     

5 Łopatka wieprzowa b/k 200 kg     

6 Schab z/k 170 kg     

7 Żeberka paski wieprzowe 60 kg     

8 Boczek gotowany 50 kg     

9 Kaszanka 60 kg     

10 Kiełbasa drobiowa gruba (kanapkowa) 40 kg     

11 Kiełbasa golonkowa 25 kg     

12 Kiełbasa mielonka 30 kg     

13 Kiełbasa swojska 60 kg     

14 Kiełbasa żywiecka podsuszana 20 kg     

15 Kiełbasa krakowska podsuszana 25 kg     

16 Kiełbasa krakowska parzona 25 kg     

17 Kiełbasa szynkowa 60 kg     

18 Polędwica sopocka 30 kg     

19 Mortadela 50 kg     

20 Ogonówka 80 kg     

21 Parówka drobiowa 250 kg     

22 Pasztet pieczony 45 kg     

23 Salceson drobiowy 50 kg     

24 Szynka wiejska 70 kg     

25 Baleron 50 kg     

26 Filet z kurczaka 150 kg     

27 Skrzydła z kurczaka 120 kg     

28 Noga z kurczaka obcinana 250 kg     

29 Porcje rosołowe 30 kg     

30 Kiełbasa podwawelska 210 kg     

31 Pieczeń rzymska 50 kg     

32 Salceson wieprzowy 30 kg     

33 Golonko prasowane blok 20 kg

34 Boczek rolowany 20 kg

35 Udziec z kurczaka 200 kg

Razem część III:  

 



Część IV – Pieczywo

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena
jedn.
Netto

Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Chleb mieszany 600 g krojony 800 szt     

2 Chleb graham 500 g krojony 2200 szt     

3 Weki 350 g krojona 4200 szt     

4 Drożdżówka z serem 75 g 2100 szt     

5 Bułka grahamka 70 g 3000 szt

6 Bułka pszenna 70 g 5000 szt

Razem część IV :  

 Część V – Ryby

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena
jedn.
Netto

Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Tuńczyk w oleju”Laguna” 185g 100 szt     

2
Filety śledziowe w sosie pomidorowym
170g z otwieraczem

260 szt     

3
Filety śledziowe w oleju 170g z 
otwieraczem

200 szt     

4 Makrela wędzona 50 kg     

5 Miruna mrożona bez skóry 80 kg

6 Miruna mrożona ze skórą 80 kg

Razem część V :

Część VI – Jaja

Lp Nazwa towaru Ilość Jm
Cena
jedn.
Netto

Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Podatek
Vat w %

1 Jaja rozmiar L 4000 szt     

Razem część V :

* - lub równoważny, jednak takiej samej jakości i gramaturze jak towar wyszczególniony w SWZ. Na 
Oferencie spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji dotyczącej spełniania przez oferowany artykuł 
równoważny wymogów jakościowych.



...................................................    ......................
             (Pieczęć dostawcy)           (Data)

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:...............................................................................................................................

Siedziba: ...........................................................................................................................

Telefon:................…, E-mail: …...………………..Fax:...................NIP...............................
Składając ofertę  w postępowaniu na wybór dostawcy  „Przetarg nieograniczony nr 6/2022 na
dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.01.2023 r. do
30.06.2023 r.” zobowiązuję/my się do:

1. Wykonanie dostawy w Części I Artykuły spożywcze przetw. objętych zamówieniem za cenę:

Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………...……zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:………………………................................ zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł

(słownie: .............................................................................................................................. zł)

2. Wykonanie  dostawy  w  Części  II  Mleko  i  przetwory  mleczne,  sery,  tłuszcze objętych
zamówieniem za cenę:
Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………….zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:………………………..….............................. zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł

(słownie: ................................................................................................................................... zł)

3. Wykonanie dostawy w Części III Mięso, wędliny  objętych zamówieniem za cenę:

Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………….zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:……………..……............................................ zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................. zł)

4. Wykonanie dostawy w Części IV Pieczywo  objętych zamówieniem za cenę:

Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………….zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:…………..………............................................. zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł



(słownie: ................................................................................................................................. zł)

5. Wykonanie dostawy w Części V Ryby  objętych zamówieniem za cenę:

Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………….zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:………………….............................................. zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................... zł)

6. Wykonanie dostawy w Części VI   Jaja objętych zamówieniem za cenę:

Wartość netto ..................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………….zł)

 Podatek VAT:………..…...... (słownie:………………….............................................. zł)

Całkowita cena brutto ..................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................... zł)

7. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy się  z  warunkami określonymi w specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń.

8. Oświadczam/y,  że  w  przypadku  uznania  mojej/  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą
zobowiązuję/emy  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  na  warunkach  zawartych
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załączonymi  do  niej  istotnymi
postanowieniami umowy oraz złożonej ofercie.

9. Uważamy się za związani  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert..

10. Oferta składa się z ……….ponumerowanych stron.

___________________________________
Data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym



Załącznik nr 2 do SWZ

                                                                            Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
34-242 Łętownia 353

Wykonawca:
………………………………  
................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Przetarg nieograniczony nr 
6/2022 na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Łetowni” oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy 
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109…………... 
ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. .......... ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt ....... lub 109 ust. 1 pkt . Ustawy Pzp ). jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7
ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa
narodowego, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  w
rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu  269/2014  albo  wpisanego  na  listę  na
podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o  zastosowaniu  środka,  o
którym mowa w art. 1 pkt 3;

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z  dnia  1  marca 2018 r.  o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  oraz finansowaniu
terroryzmu  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  593  i  655)  jest  osoba  wymieniona  w  wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę



lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,  o ile została
wpisana  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105  i  2106)  jest  podmiot  wymieniony  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu
765/2006 i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany  na  listę  lub będący taką  jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3.

   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość)........................................................................, dnia ……………….…….……. r.

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym



  Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH
W ART. 13 LUB ART.14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.  13  lub art.  14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego ”Przetarg nieograniczony nr 6/2022 na dostawę artykułów spożywczych
dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni”

(miejscowość)...................................................., dnia ……………….…….……. r.

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym



 Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................

Adres Wykonawcy    ................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ”Przetarg
nieograniczony nr  6/2022 na dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej  w
Łetowni”, zgodnie  z  przepisami  Ustawy z  dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z poźn. zm.) oświadczam, że dostarczane produkty, surowce, opakowania
są zgodne z wymaganiami  następujących przepisów prawnych:

 Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz.
2021)

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.
2021 poz. 630)

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014  r. w
sprawie   znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29
ze zm.)

 Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2020 poz.
1753)

Miejscowość .......................................                      dnia......................................…

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym



Załącznik Nr 5 do SWZ 

Wzór umowy

UMOWA  NA  WYKONANIE DOSTAWY  NR  .…………….

Umowa  została  zawarta  w  dniu  ……..  r.  pomiędzy  Powiatem  Suskim,  adres  siedziby:  34-240  Sucha
Beskidzka,  ul.  Kościelna  5b,  NIP:  5521427933  reprezentowanym przez  Dyrektora   Domu Pomocy  Społecznej  w
Łętowni Pana Romana Dyrcza, adres siedziby:  Łętownia 353, 34–242 Łętownia, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a  ……………………. z siedzibą w …………………………... , reprezentowany przez ..............................., zwanym
dalej DOSTAWCĄ
Dostawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego Nr 6/2022  z dnia ……………..r. na zakup i dostawę

artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 

PRZEDMIOT  UMOWY
§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa art. spożywczych zgodnie z  przedmiotem zamówienia.
§ 2

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
2. Dostawa  towaru  będzie  następować zgodnie  z  zapisami  SWZ  dla  poszczególnych  części  zamówienia

transportem Dostawcy spełniającym odpowiednie wymagania co do charakterystyki  przewożonego towaru
zgodnie z wymogami HACCP do siedziby Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy:
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia 353: Część I, II, III, IV, V, VI.
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni Filia w Jordanowie, ul. Rynek 45: Część  IV,

4. Ostateczna  wielkość  i  termin  każdej  partii  towaru  wynikać  będzie   z  jednostronnych  dyspozycji
Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy: pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

WYNAGRODZENIE

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  Dostawca otrzyma zapłatę zgodnie z wartością

zamawianego towaru.
2. Strony będą rozliczać się za dostawę fakturą VAT.

Dane Zamawiającego do faktury:
Nabywca: Powiat Suski

34-240 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b
NIP 552-142-79-33

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
34-242 Łętownia 353

3.  Zapłata   za  dostawy  następować  będzie  w oparciu  o  faktury  VAT przelewem na konto  Dostawcy  w  
ciągu 21 dni  od dnia otrzymania faktury z dołączonym Handlowym Dokumentem Identyfikacyjnym .

POSTANOWIENIA   DODATKOWE
§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający może naliczyć
kary umowne w wysokości 0,10 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Dostawca gwarantuje  odpowiednią jakość dostarczanego towaru (świeżość, okres trwałości i przydatności do
spożycia, odpowiednią wagę towaru).

3. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającego stawianym wymogom Zamawiającemu przysługuje prawo
odmowy przyjęcia towaru i zapłaty za dostawę.

4. W przypadku powtarzania się dostaw złej jakości Zamawiający zastrzega sobie  prawo do odstąpienia  od
dalszej realizacji umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany artykułów do ustalonej wartości zamówienia.
6. Cena  oferty  jest  niezmienna  przez  okres  trwania  umowy  /cennik  stanowi  załącznik  Nr  1/.  Zamawiający

dopuszcza zmianę cen jedynie w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Dostawcy. Na dostawcy
spoczywa obowiązek udokumentowania przyczyn wzrostu cen zamawianych artykułów.

7. W  przypadku  wzrostu  cen   w  okresie  trwania  umowy  Zamawiający  zastrzega  sobie    możliwość
wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5



1. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia wykonania dostawy w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 2
dni od daty przyjęcia.

2. W razie stwierdzenia wad  towaru Zamawiający złoży stosowną reklamację dostawcy, który udzieli na nią
odpowiedzi w ciągu jednego dnia.

§ 6 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy w przypadku:

 nieterminowego dostarczania zamawianych towarów,

 dostarczania towarów, których termin ważności uległ przedawnieniu,

 dostarczanie wadliwych towarów,

 wzrostu cen towarów  w okresie ustalonym w § 4 pkt. 7 niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
§ 7

1. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne  w granicach  unormowanych  przez  ustawę  z  dnia  11  września  2019 r.  -   Prawo  zamówień
Publicznych  (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Zamówień Publicznych.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

   
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                  DOSTAWCA

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

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym



Załącznik Nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE
         O braku przynależności do grupy kapitałowej

ja ( imię i nazwisko) .........................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ........................................................................................

jako ( stanowisko służbowe ) ...............................................................

działając w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2021
poz. 1129 z poźn. zm.) niniejszym  oświadczam, że firma którą reprezentuję  nie należy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618,1634)

……………………………………………………………                                      ……………………………………..
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

podpisania oświadczenia

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym
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