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Wykonawca:  

 
 

MZK.271.1.2022 
 
 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 

Do  Prezesa  
Miejskiego Zakładu Komunikacji                
sp. z o.o. w Krotoszynie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: 
 
 
 
 
 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 
 

 
 
 
 

 

1. Oferujemy dostawę samochodu marki ……………. model ……………………, zgodnie            
z formularzem technicznym (zał. Nr 1 do oferty)  za cenę netto :  
……………………….PLN. 

     słownie : ………………………………………………………………………………… 
     Podatek VAT wynosi ….. %, co stanowi kwotę ………….. PLN. 
     Cena brutto oferty wynosi ……………………… PLN. 
      słownie : ………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres do 
korespondencji 

 

Nr telefonu  

e-mail  
 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

4. Składam/y niniejszą ofertę:  

-   we własnym imieniu * 

-   jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*  
   * niepotrzebne skreślić 

 

 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na wezwanie 
zamawiającego przedłożymy dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz 
oświadczenie aktualizacyjne potwierdzające brak podstaw wykluczenia.  

 

Pełna nazwa/ 
firma: 

 

Adres  

NIP/PESEL  Regon  
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6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom : 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Część zamówienia do wykonania 

   

   

 

7. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  warunków  zamówienia i  nie  
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego 
wykonania  zamówienia  oraz akceptujemy treść projektowanych postanowień umowy.  

 

 
 
 
 
 
 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej przed podpisaniem 
umowy złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w punkcie XXII.1 SWZ.  

9. Oświadczam/y,  że  na w/w przedmiot zamówienia  udzielamy  następujących gwarancji : 

a) gwarancji mechanicznej bez limitu km oraz powłokę lakierniczą na okres:   

      min. 24 m-ce / 36 m-cy / 48 m-cy*, 
b) na perforację nadwozia  na okres:  min. 60 m-cy / 72 m-ce / 84 m-ce*, 

      od daty dostawy. 
       * niepotrzebne skreślić 
 

10. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w terminie 30 dni od daty 
otrzymania ich przez Zamawiającego.  

       * niepotrzebne skreślić 
 

Płatność Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy nr :………………… 
…………………………………………………… 

 

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie : 12 tygodni od podpisania 
umowy.  

 
 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym                 
w dokumentach zamówienia.       

 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa przez jego wykreślenie.     

 

14. Oświadczamy, że w przypadku  wyboru naszej oferty  uważamy  się za  zobowiązanych                
do zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 308 ustawy PZP,  licząc od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

15. Oświadczamy, że jesteśmy : 

 mikro przedsiębiorstwem*  

 małym przedsiębiorstwem*  

 średnim przedsiębiorstwem*  

 jednoosobową działalnością gospodarczą 

 osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 
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 ( zaznaczyć właściwe) 

*zgodnie z art. 2 Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. zalicza się do 
kategorii : 

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie    przekracza 2 milionów EUR, 
--Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie  przekracza 10 milionów EUR, 
-Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej   niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
 

 

16. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 

5/...................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
Dnia ………………..….……. r.  

 

 

                                                                        
                                                              
 
 
Uwaga: Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym            
(ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
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Załącznik nr 1 
Nr sprawy: MZK.271.1.2022 

 
FORMULARZ TECHNICZNY  

 

Zamówienie publiczne pn. „Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych  z 
windą mechaniczną” 
 
 

Lp.  DANE PODSTAWOWE  Oferowane przez 
Wykonawcę 

1.  Marka  
2.  Model  
3.  Rok produkcji /min. 2021/  
4.  Lakier metaliczny /kolor do ustalenia/ kolor do ustalenia 
 

 

Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez 
Zamawiającego  

 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

Lp. 1 2 
                                                 N a d w o z i e  

1 Rodzaj nadwozia Kombi  
2 Ilość drzwi min. 4 – drzwiowy (2 + 

1 przesuwne + 1 tylne) 
 

3 Liczba miejsc 1+ 8, w tym 1 osoba na 
wózku inwalidzkim 

 

4 Rozstaw osi min. 3300 mm  
5 Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg  
6 Długość pojazdu min. 5300 mm  

S i l n i k  
1 Umieszczenie silnika z przodu pojazdu  
2 Rodzaj paliwa Diesel  
3 Liczba cylindrów min. 4  
4 Moc silnika KM min. 110  
5 Pojemność skokowa w cm3  od 1955  do 2000   

S k r z y n i a   b i e g ó w  
1 skrzynia biegów  min. 5- biegowa 

(5+wsteczny) automatyczna 
tak  

W y p o s a ż e n i e   p o j a z d u  
1 Zbiornik paliwa min. 70 l  
2 Szyby tylne przyciemniane fabrycznie tak  
3 Szyba tylna ogrzewana tak  
4 Okna w przestrzeni pasażerskiej  

prawe i lewe 
tak  

5 Drzwi tylne dwu skrzydłowe 
przeszklone 

tak  

6 Wskaźnik ciśnienia w oponach tak  
7 Obręcze kół stalowe min. „16”  
8 Opony letnie (4 szt.) zamontowane w 

chwili dostarczenia pojazdu 
tak  

W y p o s a ż e n i e   p o j a z d u  
1 Winda mechaniczna dla wózków 

inwalidzkich 
Tak  

2 Pasy inwalidzkie homologowane dla 
siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 

Tak  

3 Poduszki powietrzne przednie min.  kierowcy  
4 System zapobiegający blokowaniu kół 

podczas hamowania (ABS) 
Tak  

5 Układ stabilizacji toru jazdy ESC Tak  
6 systemy kontroli trakcji : układ ASR, 

układ MSR 
Tak  

7 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla Tak  
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wszystkich pasażerów z napinaczami 
8 Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem 

od wewnątrz        
Tak  

9 Tempomat Tak  
10 Centralny zamek z pilotem Tak  
11 Immobilizer Tak  
12 Szyby  przednie elektrycznie po stronie 

kierowcy 
Otwierane  

13 Lusterka boczne – elektrycznie 
sterowane 

Tak  

14 Czujnik parkowania przód/tył Tak  
15 Klimatyzacja automatyczna nawiewy na 

przestrzeń pasażerską 
Tak  

16 Klimatyzacja automatyczna nawiewy na 
przestrzeń pasażerską 

Tak  

17 Wspomaganie układu kierowniczego Tak  
18 Regulacja kolumny kierowniczej Tak  
19 Szyny mocujące, pasy mocujące, pasy 

bezpieczeństwa do przewozu 1 osoby na 
wózkach inwalidzkich, wymagana 
homologacja EU 

Tak  

20 Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej Tak  
21 Radioodtwarzacz z CD lub MP3 Tak  
22 Drzwi boczne przesuwane z prawej 

strony w przestrzeni pasażerskiej wraz z 
uchwytami przy drzwiach bocznych 
ułatwiających wsiadanie 

Tak  

23 Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka Tak  
24 Wykładzina w przestrzeni pasażerskiej 

łatwo zmywalna antypoślizgowa 
Tak  

25 - Reflektory halogenowe 
 
- Światła drogowe 
- Światła dzienne 

z regulacją 
 
automatyczne 

 

26 Termometr zewnętrzny Tak  
27 Tapicerka pełna w przestrzeni 

pasażerskiej łatwo zmywalna 
Tkanina ciemna  

28 Koło zapasowe pełnowymiarowe Tak  
29 Stopień stały wejściowy przy drzwiach 

przesuwanych z oświetleniem LED 
Tak  

30 Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na 
wózkach inwalidzkich (naklejki 
specjalistyczne) 

Tak  

31 Akumulator  Tak  
32 Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej do 

łatwego demontażu (rzędami) 
Tak  

33 6 niezależnych foteli w systemie 
szynowym 

Tak  

                                Gwarancja  
1 - na podzespoły mechaniczne i 

elektryczne bez limitu km 
min. 24 miesiące 

2 - na perforację nadwozia bez limitu 
kilometrów 

min. 24 miesiące 

3 - na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące 

 
 

 zgodnie z oświadczeniem  
złożonym w formularzu oferty 

4 - akumulator min. 24 miesiące  

 
 

              Homologacja  
1 Homologacja auta 

bazowego – 9 
Wymagane: 
Pojazd musi spełniać wymagania polskich 
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osobowego przepisów o ruchu drogowym, tj.: - Ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym” (j. t. Dz. U. z 2021 
r., poz. 450 ze zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. 2016 r., 
poz. 2022) 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. 
Dz. U. 2012 r., poz. 525) 
Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji 
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. 
Dz. U. z 202 r., poz. 450 ze zm.) 

2 Homologacja 
pojazdu na 
dostosowanie 
techniczne do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych 

Wymagane  

 
      Wymagane dokumenty dostarczone przy odbiorze samochodu 
1 Karta pojazdu  
2 Homologacja umożliwiająca dopuszczenie 

pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 

 

3 Karta gwarancyjna  
4 Książka przeglądów serwisowych  
5 Instrukcja obsługi w języku polskim  
6 Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu  
7 Badania techniczne oraz atesty na urządzenia 

potwierdzające dostosowanie pojazdu do 
transportu osób z niepełnosprawnością 

 

8 Księga rewizyjna dla urządzenia 
dźwigowego 

 

9 Instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim  
10 Karta gwarancyjna dla urządzenia 

dźwigowego 
 

 
1. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia 

charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. 
2. Wszystkie wiersze dotyczące parametrów technicznych pojazdu w kolumnie „OFEROWANE” powinny  zostać 

wypełnione.  
3. Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z treścią załącznika lub brak dokładnych opisów parametrów technicznych 

oferowanego przedmiotu zamówienia oznaczać będzie, że wskazany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia 
wymogów Zamawiającego. 

 
Dnia ………………..….……. r.                                      

Uwaga: Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym            
(ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
_________________________________ 
  (dane adresowe firmy Wykonawcy) 
 
MZK.271.1.2022 

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 
prowadzonego przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP DOTYCZĄCE 
PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie obligatoryjnych 
przesłanek wskazanych w art. 108 ust 1 ustawy PZP, który stanowi że: 

 

      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
  1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego; 

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

 
 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł                 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy                           
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu                       
o udzielenie zamówienia 

 

 

 2)   Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 108 ust . …. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 108  ust. 1 ustawy PZP).  

       Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 
2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………… 
…………………………………………………...……………..………………...………… 
……………………………………..……………………………….……………………… 
…………………………..………………………………………………………………..… 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
 

       Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w     pkt.  IX.A Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 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. 
 

 

Dnia ………………..….……. r.  

 

 

                                                                        
                                                                    
 
 
Uwaga:  Plik należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym     
( ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
 

 

 

 

 

 



 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną” 
 

-    -   

Załącznik nr 2 
 
MZK.271.1.2022 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI  NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Ja/My niżej podpisani reprezentujący firmę :  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                                       (nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
zobowiązuję/my się do oddania na rzecz 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                                (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 
do realizacji zamówienia publicznego pn. 
 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 (nazwa zadania) 
 

niezbędne zasoby na następujących zasadach: 
 

-  zakres : 
 

       zdolność techniczna lub zawodowa  
 
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
-  zakres w jakim udostępniono zasoby w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
do zrealizowania usług/robót budowlanych,  których wskazane zdolności dotyczą: 
……………………………………………………………………………………………...........   
……………………………………………………………………………………………...........   
 
 

UWAGA: 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust 2 ustawy PZP). 

 
 

 

 
 

Dnia ………………..….……. r.  

 
 

Uwaga:  Plik podpisuje Wykonawca oddający do dyspozycji zasoby. Plik należy podpisać  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ( ePUAP) lub podpisem 
osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
 
 
 



 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną” 
 

-    -   

Załącznik  nr  3 
 
_________________________________ 
  (dane adresowe firmy Wykonawcy) 
 
 

MZK.271.1.2022 
 
 
 

OŚWIADCZENE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 

prowadzonego przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. oświadczam/my, 

że niżej wymienieni Wykonawcy wykonują następujące usługi: 

 

 
Lp. 

 
Nazwa Wykonawcy 

 
Zakres prac 

   

   

   

   
 

 

Uwaga ! 
Oświadczenie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku : 
- wykazania spełnienia warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, określonego w art. 117 ust. 2 PZP, 
- wykazania spełnienia warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy, określonego w art. 117 ust. 3 PZP 

 
 
 
Dnia ………………..….……. r.  

 

                                                                        
                                                                    
 
 
Uwaga: Plik należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym     
( ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
 
 



 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną” 
 

-    -   

 
Załącznik  nr  4 

 
 

_________________________________ 
  (dane adresowe firmy Wykonawcy) 
 

 
 
MZK.271.1.2022 

 
 
 
 

Oświadczenie  Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

 
 
 
 
Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym 

złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 
 

 na podstawie  art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia                          

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 
Dnia ………………..….……. r.  

 

 

                                                                        
                                                                    
 
 
Uwaga:  Plik należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym     
( ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną” 
 

-    -   

 
 

Załącznik  nr  5 
_________________________________ 
  (dane adresowe firmy Wykonawcy) 
 

 
 

MZK.271.1.2022 

 
     WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW  

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: 
 
 

UWAGA! Wykazać należy min. 2 dostawy samochodów osobowych, przystosowanych                        
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, o wartości 
nie mniejszej niż 150 000  zł brutto każda. 

 

Lp 
 

Nazwa zadania i miejsce 
jego wykonania  

 
Zakres rzeczowy 

zadania 
 

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

Termin 
zakończenia 

(m-c/rok) 
 

Podmiot na rzecz 
którego robotę 

wykonano 
(dokładny adres) 

..      

...      

....      

...      

 
 
 

 
 
 

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające czy te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne 
dokumenty). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

/W  przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi  wykazane w w/w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/. 
 

W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić 
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania osób do dyspozycji / wg wzoru                                                  
na załączniku nr 3/. 
 
Dnia ………………..….……. r.                                                                                                               

 
Uwaga:  Plik należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  
( ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 
 

 


