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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

……………………………………………………………………………    ................................, ……………… 
                  (nazwa / imię i nazwisko / siedziba adres Wykonawcy)                     miejscowość                      data 

REGON:          NIP: 
…………………………………………………………………………… 

tel. i fax.: 

…………………………………………………………………………… 
e-mail: 

…………………………………………………………………………… 
 

 

Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.: 
 

ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA OBRZYCKO 

ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w niniejszym przetargu dot. 

dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia przedstawiam wykaz: 

Lp. Jednostki sprzętowe 
Liczba 

jednostek 

Oświadczenie czy Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 
niniejszego zamówienia czy też będę dysponował wykazanym potencjałem technicznym wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami3 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

 

3Zgodnie z warunkiem udziału opisanym w niniejszym przetargu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym wskazuje w kol. 4. iż nim dysponuje i podaje informacje o podstawie dysponowania 
wykazanym potencjałem technicznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać w kol. 4 nazwę i adres 
Wykonawcy lub Wykonawców dysponujących wykazanym potencjałem technicznym wraz z informacją o podstawie dysponowania wykazanym potencjałem 

technicznym. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia zobowiązany jest wskazać w kol. 4. 
iż będzie nim dysponował i podaje podmiot lub podmioty oddające mu do dyspozycji ww. zasoby oraz zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

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

                       podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy 
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UWAGA!!! 

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM 

ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 

 

 


