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06-400 Ciechanów 

 

 

                                                  

Nr sprawy: PBU-08A/2014 

 

 

OGŁASZA PRZETARG  
                                       

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z 

zabudową wywrotka 3- stronna. 

                                                   

 

 

 

w zakresie szczegółowo określonym   w dokumentacji przetargowej  

                                                                                                       

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 10a 

06-400 Ciechanów 

pok. Nr 1 

 

w godzinach  7
00

 – 15
00 

 

lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl 
 

Oferty należy składać do dnia 2014-11-14 do godz. 10
00

 w: 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

pok. Nr 3 ( sekretariat ) 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) z póź. zm.  –  w 

tym przetargu nie stosuje się.. 

 

 

     
             …………………………………………… 

                                                                                          /podpis Zamawiającego/   
 
 
 

 

 

 

 

 



Ciechanów 30.10.2014r. 

 

Dokumentacja Przetargowa 

 

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotka 3- 

stronna. 

 

1. Zamawiający 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7
00

 do 15
00

 reprezentowane przez : 

Prezesa Zarządu  Tadeusza Bochnię 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony 

z zabudową wywrotka 3- stronna. 

Wymagane dane techniczne i wyposażenie pojazdu: 

 Typ nadwozia: kabina 3-osobowa,  

 Zabudowa: wywrotka trójstronna 

 Maksymalne wymiary skrzyni ładunkowej długość 350cm, szerokość 210cm 

 Silnik: TDI, skrzynia biegów manualna 

 Moc silnika do 130 KM 

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg 

 Dopuszczalna ładowność od 800 kg  

 Klimatyzacja  

 Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 

 Lakier nadwozia standardowy w kolorze białym 

 Wspomaganie układu kierownicy 

 Hak 

 Hamulce tarczowe  z przodu i tyłu  

 Światła halogenowe 

  Regulacja wysokości kierownicy 

 Centralny zamek sterowany pilotem 

 Przygotowanie do montażu radia- wbudowana antena i dwa głośniki 

 Pakiet bezpieczeństwa- gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy  

 Instrukcja użytkownika w języku polskim  

 

Wspólny Słownik Zamówień kod CPV : 

34100000-8 – Pojazdy silnikowe    

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. Wymagania stawiane Dostawcy: 

- Dostawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi  

      opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego  

      z ustanowionym przedstawicielem dostawcy.  

- Określenie przez Dostawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych   

      dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

 

6. Wymagania organizacyjne 

    Samochód dostawczy z wywrotką  powinien być fabrycznie nowy i kompletny. Rok produkcji 

samochodu  nie starszy  niż 2014r. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku 

polskim,  kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz przeszkolenia pracowników 

TBS  Ciechanów w zakresie obsługi urządzeń. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi 

bezpieczeństwa i  higieny pracy.  

    



9. Wymagania dot. gwarancji 

    Zamawiający wymaga od Dostawcy dojazdu serwisu do zakupionych urządzeń. Serwis gwarancyjny 

    realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 24-    

    godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego samochodu , a usunięcie usterek w ciągu   

    14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek                  

    w ciągu 14 dni, dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek.   

    Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel Jego lub  

    firmy przez niego upoważnionej oraz zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres    

    minimum 10-ciu lat od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy. Katalog części   

    zamiennych i książka obsługi w języku polskim. Dostawca dokona dostawy oraz rozładunku   

    przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów, na własny koszt  

    zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy załadunku                              

    i rozładunku. Gwarancja minimum 24 miesiące - bez limitu kilometrów, perforacja nadwozia 10 lat. 

    

3. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania 

terminu realizacji zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych  

      Warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

         nakładają  obowiązek ich posiadania, 

   2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami                     

       zdolnymi do wykonania zamówienia, 

   3) wykonywali w ostatnich trzech latach minimum pięć zamówień na dostawę samochodu  

      dostawczego  lub innego samochodu odpowiadającego rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot   

      zamówienia  nie mniejszej niż 80.000,00 złotych dla jednej dostawy. 

 2. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

     do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od  

     charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest  

     udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 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 wykonywaniu zamówienia. 

3. Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą  

     wykluczeniu z  udziału w postępowaniu.  

 

5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty 

 

  

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   

  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  

   przed upływem terminu składania ofert, 

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają                                                      

   z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu        

  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  

  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na  ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 

- zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 2 

- wykaz dostaw informujący, iż w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli  

  okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją   przynajmniej 5  

 zamówień na dostawę samochodu  dostawczego  lub innego samochodu odpowiadającego rodzajem 

dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia  nie mniejszej niż 80.000,00 złotych dla jednej dostawy. 

-  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   

    posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 

zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" 

z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie 

oryginałów. 

 



6. Tryb udzielania wyjaśnień 

 

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami jest:  

mgr inż. Mariusz Wszeborowski - kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. (023)672-23-04 

 

7. Wymagania dotyczące wadium 

 

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

8. Warunki umowy 

 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji  

    przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy. 

 

9. Termin i miejsce składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2014r. do godz. 10
00

 w : 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

pokój nr 3 /sekretariat/ 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres : 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i oznakowane następująco: 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotka 3- 

stronna” 

 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

-brak 

 

11. Ocena ofert 

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.  

Przy wyborze oferty Dostawcy będzie brana pod uwagę cena oferty, parametry techniczne pojazdu, 

dostępność punktów serwisowych. 

 Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

12. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

a)   Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego. 

       Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

oferenci. 

b)    Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

13. Załączniki 

 

1. Formularz Ofertowy - zał. nr 1 

2. Projekt umowy do akceptacji  - zał. nr 2 

3. Wykaz dostaw o podobnym zakresie i charakterze – zał. nr 3 

 

 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z póź. zm. w tym 

przetargu nie stosuje się. 

 

                                                                            

 

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

                                                                                                /podpis Zamawiającego/  
 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Umowa- projekt 

 

Zawarta dnia …………………………... pomiędzy: 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów tel.(023)672-59-80 / fax(023)672-38-18 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

zwanym dalej Dostawcą. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

                                              PRZEDMIOT  UMOWY 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony 

z zabudową wywrotka 3- stronna zgodnie ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia.  

Model:……………………………………………………… 

Marka:…………………………………………………….... 

Nr VIN:…………………………………………………….. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty wymagane przy rejestracji 

samochodu i książkę serwisową samochodu w języku polskim. 

2. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokółem odbioru 

dostawy  

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od 

jakichkolwiek   wad   prawnych,   w   tym   wszelkich   praw   osób   trzecich   

oraz   innych   obciążeń i zabezpieczeń. 

§2 

 

WARTOŚĆ UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1.Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty,  zgodnie  z  ofertą  Dostawcy,  

wynagrodzenia  (które jest wartością całkowitą zawierającą wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy)   z tytułu wykonania umowy w cenie: 

 

  
 



netto  ………………………………………………. zł 

(słownie złotych 
:................................................................................................................................... ) 
podatek VAT  ............................................zł 

brutto ………………………………………………. zł 

(słownie złotych 
:................................................................................................................................... ) 
 
2.Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana przelewem w 

terminie  30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Dostawcę po 

dokonaniu dostawy  i protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy. 

 

          

§ 3 

 

            WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  dostawy  przedmiotu  umowy  w  

terminie  …..  dni od  dnia podpisania umowy. 

2. Dostawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby   

     Zamawiającego tj. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów, na własny koszt 

zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy 

załadunku i rozładunku. 

3. Dostawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów w 

tym  

     dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu na podstawie protokółu 

przekazania.    

       Zamawiający   podpisując   protokół   odbioru   potwierdzi     kompletność   

dostawy   oraz poprawność działania sprzętu. 

4.  Dostawca   dostarczy   instrukcje   obsługi   w   języku   polskim,  oraz   

przeszkoli    

       pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. 

 
               
§ 4 

 

WARUNKI  GWARANCJI 

 

1. Dostawca udziela fabrycznej gwarancji na przedmiot umowy: 

przez okres …………… miesięcy  

licząc od dnia podpisania protokółu przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu. 

2. Serwis  gwarancyjny  realizowany  będzie  na  zasadach  określonych  w  

książce  serwisowej  przy zachowaniu max. 24-godzinnego czasu reakcji na 

zgłoszenie awarii zakupionego samochodu, a  usunięcie  usterek  w  ciągu 14 

dni  roboczych  od  daty zgłoszenia  reklamacji. 

3.  W  przypadku  braku  możliwości  usunięcia  usterek  w  ciągu  14  dni,  dostawca  

zobowiązuje  się dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek. 

4. Dostawca zapewnia serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny przez  

wyspecjalizowany personel Jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz 

zapewnia odpłatną wymianę części  zamiennych przez okres minimum 10-ciu lat 

od daty upływu gwarancji udzielonej na   przedmiot umowy. 

 
         
§ 5 
 



1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  za  

niewykonanie  lub  nienależyte wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne 

. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

    a) z tytułu niewykonania umowy 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, 

określonej w § 2  umowy. 

    b)  0,5%  wartości  przedmiotu zamówienia brutto,  za  każdy  dzień  

opóźnienia  dostawy  lub  za  każdy  dzień opóźnienia w terminie naprawy w 

okresie gwarancji. 

3.  W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Zamawiającego  należności  w  

wyznaczonym  terminie, dostawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tego tytułu w 

wysokościach   ustawowych. 

4.  Każda  ze  stron  może  dochodzić  odszkodowania  przekraczającego  wysokość    

     zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
          § 6 

 
W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  
umowy  nie  leży  w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  
chwili  zawarcia  umowy,  zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 21 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

   
           
§ 7 

 

     POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

:  

-ustawy Kodeks cywilny 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze  stron. 

 
 

 
 

Załączniki stanowiące integralną część umowy 
 

1. Oferta dostawcy  

2. Protokół odbioru dostawy  

3. Dokumentacja przetargowa 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………. 

 ……………………………………… 

             DOSTAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 



Załącznik Nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Dostawcy : 
............................................................................................................................. ................... 
siedziba ............................................................................................................................. ..... 

Nr telefonu / fax ........................................................................................................... .......... 

NIP ......................................................................................................................................... 

REGON ................................................................................................. ................................. 

Zamawiający : 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

Tel. (023)672-59-80 

Fax. (023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

NIP : 566-16-15-623 

REGON : 130341967 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego postępowania przetargowego w trybie przetargu 
     nieograniczonego   Nr sprawy:   PBU - 08/2014   oferujemy -  Dostawę fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotka 3- stronna. 

 

Marka……………………………………Model………………………………………….. 

 

 
za cenę netto ....................................................................................................  złotych 

( słownie złotych : ......................................................................................................................)  

podatek VAT w wysokości ................................................................................ złotych 

( słownie złotych : .....................................................................................................................  ) 

   cena zamówienia łącznie brutto ....................................................................................................  
złotych 
  ( słownie złotych : .......................................................................................................................)  
 
 2.   Zobowiązujemy   się   dostarczyć   przedmiot   zamówienia   w   terminie   ….   dni   od   dnia  

     podpisania umowy. 
 

3. Udzielamy gwarancji i bezpłatnego świadczenia serwisu gwarancyjnego na zakres objęty   

    niniejszym zamówieniem na okres …….. miesięcy od daty protokólarnego bezusterkowego    

    przekazania przedmiotu zamówienia.  
    
4.Oświadczamy, że : 
4.1.Podane w ofercie ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

      np. koszty   transportu   przedmiotu   zamówienia,   załadunek   i   rozładunek   w   siedzibie    

      zamawiającego. 

4.2.Punkt serwisu gwarancyjnego znajduje się: 

      a) podać adres ...................................................................................................................  

4.3. Cena podana w ofercie jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy . 

4.4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy ją bez   

       zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  

     umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.5. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności po dokonaniu dostawy i protokólarnym  

        odbiorze, licząc od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę. 
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4.6 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

5. Inne informacje Dostawcy:  

 

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

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

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

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

 

6. Integralną częścią oferty są następujące wymienione wymagane dokumenty : 

 

-............................................................................................................................. ................. 

-............................................................................................................................. ................. 

-............................................................................................................... ............................... 

-............................................................................................................................. ................. 

-….............................................................................. ............................................................ 

-............................................................................................................................. ................. 

 

 
7. Oferta zawiera ................ ponumerowanych stron 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                                                                           ………...……………………………. 

Podpis i pieczęć imienna  

uprawnionego przedstawiciela - Dostawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJACYCH SWOIM RODZAJEM DOSTAWOM 

POLEGAJĄCYM NA: DOSTAWIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z 

WYWROTKĄ 3-STRONNĄ  

 

 

Załącznik nr 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć imienna  

uprawnionego przedstawiciela - Dostawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dostawcy  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres dostawcy   

…………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość   ………………………………………………   Data   ………………………………... 

 
Lp. Przedmiot zamówienia 

Zamawiający 

(adres, telefon) 

Wartość zamówienia Data wykonania 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosowanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonałem ( wykonaliśmy ) następujące zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem dostawom polegającym na: Dostawa nowego samochodu dostawczego z wywrotką 3-stronną  

Do wykazu załączam dokumenty ( referencje ) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane z należytą starannością i zostały 

prawidłowo ukończone 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


