
Załącznik nr 1 do oferty 
 
Nazwa   …….. …………………..   
 
Adres     …………….……………    Starosta Ząbkowicki 
Numer tel. fax  ……………………….                                             ul. Sienkiewicza 11                                               
                                                        57-200 Ząbkowice Śląskie 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  JEDNOSTKI 
 
   Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wyznaczenia przez Starostę      
Ząbkowickiego jednostek do usuwania pojazdów  z dróg Powiatu Ząbkowickiego o dmc do 3,5 t  
oświadczam, że: 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
2. posiadam uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług, 

określonych w złożonej ofercie, tj. posiadam licencję na wykonywanie krajowego lub  
międzynarodowego  transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie ustawy z dnia 06 
września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz.874 z późn. 
zm.),  

3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonywania usług w 
zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatu ząbkowickiego o dmc do 3,5 t ,  

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania,  
5. usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu ząbkowickiego o dmc do 3,5 t , 

świadczona będzie w ruchu ciągłym, tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,  
6. wszystkie oświadczenia  i informacje  zamieszczone w Formularzu ofertowym są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe, 
7. upoważniam  Starostę Ząbkowickiego lub jego upoważnionych przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich  czynności mających na celu  sprawdzenie oświadczeń, dokumentów, 
i przedłożonych informacji, 

8. nie jestem objęty postępowaniem  upadłościowym oraz nie znajduję się  w stanie likwidacji, 
9. rozliczenie  z właścicielami pojazdów za wykonane usługi będące przedmiotem złożonej oferty, 

prowadzone będzie  na podstawie  cennika  uchwalonego przez Radę Powiatu Ząbkowickiego, 
10. będę dochodzić we własnym zakresie wszelkich  roszczeń  od właścicieli  pojazdów  usuniętych ,  
11. zobowiązuję się do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi o dmc do 3,5 t , 
12. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności               

i przejmę odpowiedzialność cywilnoprawną za usunięcie pojazdu, 
13. ponadto oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ofercie , dokumenty oraz oświadczenia     
       są zgodne z prawdą. 
Zobowiązuję się  współdziałać z wyłonionymi w postępowaniu  Jednostkami  w celu sprawnego  i bez 
zbędnej zwłoki  świadczenia usług,  po podjęciu przez  uprawniony podmiot decyzji o usunięciu 
pojazdu  na parking . Ponadto zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa. 
  
 
 
 
 

………………………………………..                                            ………………………........................... 
/   miejscowość i data/                                                                  / pieczęć i podpis czytelny  
                                                                                        upoważnionego  przedstawiciela Jednostki /     
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