Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami
postępowania, w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego
biorącymi udział w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa.
2. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania przetargowego.
4. Oferowany pojazd nie posiada ukrytych wad fizycznych i mechanicznych oraz jest
wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wobec osób trzecich jak i innych
obciążeń i zabezpieczeń.

Jednocześnie:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń.
2. Upoważniam Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową i jej wyznaczonych przedstawicieli
do przeprowadzenia wszelkich badań lub dochodzeń, mających na celu weryfikację
oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia
wszelkich aspektów mojej oferty.
3. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (i że
jestem świadom tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił
odpowiedzialność zgodnie z art. 233 KK).
4. Jestem*/nie jestem* podatnikiem podatku VAT.

data ...............................

................................................................
podpis(y) osób reprezentujących Oferenta

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pabianice, dnia ………………….
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Zamkowa 42/44
95-200 Pabianice
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Sprzedającego:
Nazwa
Siedziba
Tel./ fax.
NIP
REGON

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na: „Zakup i dostarczenie używanego samochodu
dostawczego ciężarowego”
1. Oferent dokona sprzedaży przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia:
Cena za zrealizowanie zamówienia
-......................... zł bez Vat
słownie :......................................................................................................................
-......................... zł z Vat
słownie :......................................................................................................................
2. Gwarancja za oferowany przedmiot zamówienia………m-ce/y od dnia nabycia przez
Zamawiającego.
3. Dane identyfikacyjne pojazdu : ......................................................................................
(wpisać numer VIN lub numer nadwozia lub numer podwozia)

Pojazd ten spełnia wymagania określone w SIWZ.

........................., dnia ........................
(data sporządzenia oferty)

.......................................................
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
1

niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Dane dotyczące oferowanego pojazdu:

Marka pojazdu
Rok produkcji pojazdu
Silnik
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Skrzynia biegów
Udokumentowany przebieg pojazdu
Liczba drzwi
Liczba miejsc siedzących
Wymiary przestrzeni załadunkowej
Szerokość tylnych drzwi
Wyposażenie

Ogumienie

- …………………………………….
- …………………………………….
- wysokoprężny o poj. ………… cm3
o mocy …………………..….. KM
– ……………………………….. tony
- …………………………………
- ………………………………tys. km
- ………………………………. drzwi
- ……………………………… miejsca
- szer.………. cm, dł. min……. cm,
wys………… cm
- ………………cm
- ………………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………….
- ………………………………………….
(zużycie max………………..%)

Pojazd posiada ściankę grodziową
Pojazd jest bezwypadkowy oraz sprawny technicznie oraz bez oznak korozji
Pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski
Pojazd posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualne ubezpieczenie OC
Pojazd został*/nie został* zakupiony w polskim salonie
Sprzedający jest właścicielem pojazdu lub posiada prawo do dysponowania nim

........................., dnia ........................

………………………………………..

(data sporządzenia oferty)

(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa spełniając obowiązek informacyjny
Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42-44 zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dariusz Krzemiński, email: d.krzeminski@psm-pabianice.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia
postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przystąpienie do
postępowania

przetargowego

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

wewnętrznymi Spółdzielni,

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
postępowania przetargowego lub w razie udzielenia zamówienia do czasu
wywiązania się z podpisanej umowy.

