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OGŁOSZENIE 

PGE Ekoserwis S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dotyczący Linii Produkcyjnej Mieszalnia Spoiw 

realizowany w dwóch wariantach: 

 

WARIANT I: PGE EKOSERWIS S.A. oferuje świadczenie usługi na rzecz Oferenta w zakresie produkcji 

mieszanek suchych workowanych o masie 25 kg. 

W ramach tego wariantu PGE Ekoserwis S.A. zapewni: 

• rozładunek i magazynowanie surowców, opakowań, palet itp., 

• wykonanie mieszanin według dostarczonej przez Oferenta receptury, 

• workowanie mieszaniny w worki 25 kg, 

• ułożenie na paletach oraz foliowanie i dostarczenie do magazynu, 

• załadunek produktu gotowego z magazynu lub bezpośrednio z produkcji na samochody. 

 

Oferent we własnym zakresie będzie dostarczał: 

• surowce - wg pisemnie ustalonego przez Strony umowy harmonogramu dostaw, 

• recepturę na wykonanie mieszanin, 

• worki papierowe odpowiednie do węzła workowania, 

• palety Euro (lub euro podobne), zgodnie z wymaganiami technologicznymi, 

• folię stretch. 

 

Oferent pokryje koszty: 

• realizacji usługi produkcji wyrobów workowanych.  

Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia hali magazynowej dla magazynowania wyrobów gotowych. 

 
WARIANT II: PGE EKOSERWIS S.A. oferuje Oferentowi wydzierżawienie własnej instalacji do produkcji 

mieszanek suchych workowanych o masie 25 kg bez obsługi. 

W ramach tego wariantu PGE Ekoserwis S.A. wydzierżawi: 

• sprawną technicznie instalację do produkcji mieszanek workowanych o masie 25 kg, 

• magazyny do składowania wyrobów pakowanych, opakowań i palet Euro (euro podobne), 

• sprawny technicznie wózek widłowy. 

PGE Ekoserwis S.A. nie zapewnia pracowników do obsługi instalacji produkcyjnej. 

Oferent pokryje koszty: 

• dzierżawy instalacji do produkcji mieszanek workowanych o masie 25 kg, 

• dzierżawy hali magazynowej, 

• dzierżawy wózka widłowego, 

• mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania), 

• napraw i remontów instalacji i  hali magazynowej wykonywane we własnym zakresie,  

• ochrony dzierżawionych obiektów. 
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Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż PGE Ekoserwis S.A. organizuje przetarg nieograniczony w zakresie współpracy j/w. 

PGE Ekoserwis S.A. posiada linię technologiczną umożliwiającą wykonywanie wyrobów workowanych, mogących 

składać się maksymalnie z 5 surowców podstawowych np. popiołu, wapna, cementu. Mieszalnia zespolona jest 

z  węzłem workowania i paletyzacji. Wyrób finalny składowany jest (po zabezpieczeniu folią stretch) w magazynie 

na paletach typu Euro (lub euro podobnych bezzwrotnych) o wymiarach 800 mm x 1200 mm. Oferowana 

miesięczna wydajność linii od 1600 do 4800 ton. 

1. Prowadzący przetarg: 

PGE Ekoserwis S.A. ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław 

2. Forma przetargu: 

Przetarg pisemny nieograniczony 

3. Termin przeprowadzenia przetargu (otwarcie ofert): 

22.11.2022r. 

4. Miejsce przeprowadzenia przetargu 

w Rybniku 44-207 ul. Podmiejska 119A. 

5. Termin i miejsce w którym można obejrzeć instalację do produkcji mieszanek workowanych o masie 
25 kg. 

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z osobami wskazanymi poniżej  
w terminie do dnia 15.11.2022r. w godz. 8.00-14.00 Rybnik ul. Podmiejska 119A.  

Osoba odpowiedzialna: Zdzisław Szewczyk, tel. +48 510078810 , Sobczyk Paweł , tel. +48 515068026 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie PGE Ekoserwis S.A. w Rybniku (44-207) przy ul. Podmiejskiej 119A - 
Sekretariat (pok. 221 B, I piętro) w terminie do 22.11.2022r. do godz.10.00.  
Otwarcie ofert będzie niejawne i nastąpi bez udziału Oferentów. 

b) Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

c) Po upływnie terminu składania ofert, oferty nie będą przyjmowane. 
d) PGE Ekoserwis S.A. nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
e) Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę w języku polskim w ramach danego wariantu. 
f) Wymagana Ważność ofert: 60 dni liczony od chwili otwarcia ofert. 
 
 

7. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela: 

Pan Mirosław Serwata lub Pan Marian Czerner 
PGE Ekoserwis S.A. 
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119 A w godz. 8.00 - 14.00 
Tek: 032 42 94 801 kom. 502317035 lub 032 42 94 746  kom. 509987456; 
miroslaw.serwata@gkpge.pl lub marian.czerner@gkpge.pl  

mailto:miroslaw.serwata@gkpge.pl
mailto:marian.czerner@gkpge.pl
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8. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta: 

Na kompletną ofertę składają się:  
a) Formularz ofertowy – zawierający m.in. wszelkie niezbędne oświadczenia oraz informacje dot. Oferenta  
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
c) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę – jeśli wymagane O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
8.1. Oferent podlega wykluczeniu jeżeli: 

8.1.1. nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
8.1.2. Oferenta będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Oferentów - 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: 

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

8.1.2.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
8.1.2.3. 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, 
8.1.2.4. 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, 

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

8.1.2.6. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

8.1.2.7. 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, 

8.1.2.8. lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 
8.1.2.9. Wobec Oferenta orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
8.1.2.10. PGE Ekoserwis może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Oferent zawarł 

z innymi Oferentami 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 Wnioski o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu /Oferty wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o 
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu /Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie, 

8.1.2.11. Oferent bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności PGE Ekoserwis 
(Sprzedawcy) lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w Postępowaniu, 

8.1.2.12. Oferent nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko 
niemu lub członkom organów spółki Oferenta postępowanie o popełnienie przestępstwa w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

8.1.2.13. W stosunku do Oferenta otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

8.1.2.14. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 
z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022). W celu weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia, wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na 
podstawie ww. przepisów (zawartego w Formularzu oferty). W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamienienie oświadczenie takie powinni złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie / podmioty udostępniające zasoby. Zamawiający informuje, że 
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dokona weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również w oparciu o dokumenty rejestrowe 
poszczególnych podmiotów (w tym CEIDG, KRS) oraz informacje z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru - o 
ile możliwe będzie uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych. W przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, nie będzie możliwe, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich 
przedłożenia. Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w ww. 
przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego i Rozporządzenie UE. 

1.1.1.1. Dodatkowo PGE Ekoserwis (Sprzedawca) może zdecydować o wykluczeniu Oferenta, jeżeli: 
a) Oferent nie wykonał Umowy zawartej przez PGE Ekoserwis (Sprzedawcę) lub inne Spółki z GK 

PGE lub wykonał ją nienależycie, 
b) Oferent znajduje się na liście Oferentów zablokowanych o statusie „zawieszona współpraca”, 

zgodnie z obowiązującą w GK PGE Polityką Zakupową, 
c) ogłoszono upadłość bądź likwidację Oferenta, lub w stosunku do Oferenta wszczęto 

postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 
1.1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 

1.1.2.1. posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w 
szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do realizacji Zakupu, tj.: - PGE Ekoserwis nie określa dodatkowym wymagań w tym 
zakresie. 

2. Inne informacje i pouczenia: 

a) PGE Ekoserwis S.A. może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia 
treści Ogłoszenia oraz jego załączników. 

b) PGE Ekoserwis S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, zmiany lub odwołania 
warunków przetargu, bądź możliwości jego zakończenia w każdym czasie bez wyboru oferty, bez 
podania przyczyn. 

c) PGE Ekoserwis S.A. zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o 
wyniku postępowania, a pozostałych Oferentów poinformuje o dokonanym wyborze, 

d) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa. 
e) Kryterium oceny ofert jest: 

– dla wariantu I najwyższa cena netto w zł/Mg – wytworzonej dla Oferenta mieszaniny 
- dla wariantu II najwyższa cena netto w zł/miesiąc – ryczałt miesięczny za dzierżawę instalacji 

f) Do oferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu 
wystawienia faktury przepisami. Należny podatek VAT ponosi Nabywca.   

g) Jeżeli kilku Oferentów zaoferuje tę samą cenę w ramach tego samego wariantu, PGE Ekoserwis S.A. 
zorganizuje drugi etap postępowania w formie ponownego etapu składania ofert tylko i wyłącznie z 
udziałem tych Oferentów. 

h) Przysyłając ofertę Oferent oświadcza że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie 
Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (zamieszczonym na stronie 
internetowej  Spółki PGE Ekoserwis www.pgeekoserwis.pl  w  zakładce : „Nasze Standardy/Kodeks 
Etyki - Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych”) lub zakładka Przetargi/Regulacje. W 
przypadku wyboru Oferty ostatecznej zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

3. Załączniki: 

 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgeekoserwis.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – FORMULARZ OFERTY 

     
 

pieczęć Oferenta 

 

PGE Ekoserwis S.A. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000879423, NIP: 897-10-06-564 
Nr rejestrowy BDO: 000000725 

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis S.A.  

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A  

OFERTA  

I. OFERTĘ składa: 

 Nazwa i adres Oferenta/ów, KRS, NIP, REGON 

Oferent1  

Osobą uprawnioną do 
reprezentacji jest/są   

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTEM (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY) 

 

Imię i nazwisko:  

Firma:  

Telefon:  

e-mail:  

 

III. PROPONOWANE WARUNKI OFERTY 

1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie pkt 8.1. SWZ, 

a w tym: 

a) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

b) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

a jeśli zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, to przed upływem składania Ofert dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub 

składek co będziemy w stanie wykazać Sprzedawcy, 

c) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziliśmy Sprzedawcy (PGE 

Ekoserwis w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegamy wykluczeniu, spełniamy warunki 

udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Sprzedawcę w Postępowaniu, a także nie zatailiśmy tych informacji, 

d) Oferenta będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Oferentów - urzędującego członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, nie skazano 

prawomocnie za żadne z przestępstw wymienionych w pkt 8.1.2. SWZ, 

                                                 
1 W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich Oferentów oraz wskazać lidera. Dotyczy także Oferentów ubiegających się wspólnie 
o zamówienie. 
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e) Oferent nie zawarł z innymi Oferentami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

f) bezprawnie nie wpływaliśmy, nie próbowaliśmy wpływać na czynności Sprzedawcy, nie 

próbowaliśmy pozyskać, a także nie pozyskaliśmy informacji poufnych, mogących dać Oferentowi 

przewagę w Postępowaniu, 

g) dajemy rękojmię należytego wykonania z uwagi na brak prowadzonego przeciwko Oferentowi lub 

członkom organów spółki Oferenta postępowania o popełnienie przestępstwa w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, 

h) w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami Oferenta nie 

zarządza likwidator lub sąd, Oferent nie zawarł układu z wierzycielami, działalność gospodarcza 

Oferenta nie jest zawieszona, a także nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

i) nie mamy wiedzy o aktualnym  figurowaniu na Liście Wykonawców, z którymi współpraca Spółek GK 

PGE została czasowo zawieszona, 

j) zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego niniejszym oświadczamy, że: 

- nie jesteśmy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

- naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

- naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Ponadto zobowiązujemy się na żądanie Sprzedawcy, na każdym etapie postępowania, złożyć dodatkowe 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie ww. przepisów. 

 
3. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, realizację  usługi według wariantu 

pierwszego i/lub drugiego  tj.: „………………………………………………………………………”, Nr 

postępowania ………., za cenę: 

Wariant usługi 
CENA 

JEDNOSTKO
WA 

JEDNOST
KA 

Wartość 
netto 
(zł) 

Podatek 
VAT 
(%) 

Wartość 
brutto 

(zł) 

Wariant pierwszy:  zł/Mg    

Wariant drugi:  zł/miesiąc    
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Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………. 
złotych; Słownie brutto: 
……………………………………………………………………………………………………………… złotych 

 
4. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść niniejszego ogłoszenia treść wyjaśnień i modyfikacji wraz 

ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 

Biznesowych Spółek GK PGE. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi 

pracownicy, współpracownicy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

6. Podane w Ofercie elementy ceny obejmują przedmiot i zakres Zamówienia zgodnie z zasadami i 

warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z 

realizacją usługi według wybranego wariantu wpływające na wysokość ceny. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT/ jesteśmy w trakcie rejestracji jako 

płatnik podatku VAT i załączamy do oferty kopię deklaracji VAT-R3 /posiadamy nr identyfikacji podatkowej 

VAT UE4:……….  

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy5mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem. 

9. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert 

11. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania. 

12. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach …………….. Oferty stanowią informacje wyłącznie do 

użytku PGE Ekoserwis. 

13. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu 
przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny. 

14. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 
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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 
internetowej: https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html 

15. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

– dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

16. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

17. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do PGE Ekoserwis (Sprzedawca) wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i przepisów 

RODO.  

18. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych z 

prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr …………………………. 

19. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

 
Załącznik nr 1 - ………… 

 
 

                                                 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Wybrać jeżeli ma zastosowanie i należy załączyć wymagane dokumenty lub skreślić, jeżeli nie ma zastosowania - dotyczy podmiotów mających 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP 
4 Dotyczy podmiotów zagranicznych z terenu UE 
5 Niewłaściwe skreślić 
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.............................., dn. .........................                              ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta 

oraz pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 
_________ 
podpis, pieczątka 
 

 


