
OFERTA I OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany:……………………………………………………………………………………………………………….. 

zam. 

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

legitymujący się nr PESEL……………………………………………………………………………………………………….. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………………….............. 

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

NIP , REGON, KRS……………………………………………………………………………………………………………… 

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

1. SKŁADAM ofertę na Wykonywanie usług polegających na interwencyjnym odbiorze, transporcie i utylizacji 

zwłok padłych zwierząt lub ich części (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego tzn. PUPZ kategorii I 

i II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009r,) z terenu gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2019r 

1) Ceny netto i brutto zawierające wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

niniejszego zamówienia, w tym koszty pojedynczych usług obejmujących zamówienie 

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

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

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

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

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

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

2) czas reakcji na zgłoszenie interwencji 

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

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

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

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

 



2. PONADTO składając ofertę na  Wykonywanie usług polegających na interwencyjnym odbiorze, transporcie i 

utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego tzn. PUPZ 

kategorii I i II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009r,) z terenu gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2019r, oświadczam, że 

1. dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do przewozu PUPZ dopuszczonych do przewożenia PUPZ decyzjami 

powiatowego lekarza weterynarii 

2. posiadam zezwolenie  na transport odpadów niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności 

3. zatrudniam pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie objętym zamówieniem 

4. w przypadku firm, które nie posiadają własnego punktu odbioru i utylizacji padłych zwierząt - posiadam aktualną 

umowę pomiędzy z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt. 
5. spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015r. 

poz. 2164 z późn.zm) i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy. 

6. zaoferowałem cenę, która zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty; 

7. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zaproszeniu; 

8. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

9. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

10. zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

11. Zobowiązuje się wykonywać usługę zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r i jego przepisów wykonawczych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data                                                     czytelny podpis uprawnionej osoby 
 


