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                       Załącznik Nr 5B do SIWZ „Wzór oświadczeń technicznych” 

      Postępowanie Nr ZP/7/2016 

 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                            OŚWIADCZENIA 

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

........................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 
(adres siedziby firmy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów 

komputerowych, licencjonowanego oprogramowania systemowego, biurowego, 

specjalistycznego i użytkowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów wg 

bieżących potrzeb Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przez okres trzech lat od daty 

zawarcia umowy ramowej. (Postępowanie Nr ZP/7/2016): 

 

Oświadczam(my), że: 

1. sprzęt techniczny i akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek 

i faksów, które będą przedmiotem bezpośrednich dostaw związanych z realizacją bieżących 

zamówień, o których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 3 – będą wyprodukowane 

zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, oraz że będą spełniać 

normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej, oraz że będą oznaczone znakiem CE 

potwierdzającym zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 

dyrektyw Unii Europejskiej. 

2. licencjonowane oprogramowanie systemowe, biurowe, specjalistyczne i użytkowe, które 

będzie przedmiotem bezpośrednich dostaw związanych z realizacją bieżących zamówień, o 

których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 3 – będzie oprogramowaniem 

licencjonowanym, oraz że, posiadam(my) uprawnienia do sprzedaży oprogramowania z 

licencją edukacyjną przynajmniej wydane przez MathWorks, Microsoft, Adobe, Origin, 

Statistica, Symantec, ESET. 

3. będę (będziemy) odbierać i transportować do utylizowania 1 (jeden) raz na pół roku 

zużyte materiały eksploatacyjne posiadając: 

1) /*zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu 

odpadów; 

2) /*zwolnienie z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania i transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 

odpadach ( Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). 

/* Niepotrzebne skreślić 

 

 

......................................................dnia......................2016  r.  

 

.............................................................................. 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)

