
Wzór nr 1 

Formularz oferty składanej w Konkursie na wybór inwestora do 
zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy 
ul. 1 Maja. 

 

 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ul. Pokoju nr 13 

41-709 Ruda Śląska 

 

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………., niniejszym składam 

ofertę w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych 

w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja i oświadczam, co następuje: 

1) wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia 

w zakresie warunków wymaganych Regulaminem; 

2) nie zostało wszczęte wobec reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu postępowanie 

upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji; 

3) reprezentowany przeze mnie/nas podmiot nie wyrządził osobom trzecim szkody, nie 

wykonując lub nienależycie wykonując umowy na przygotowanie bądź realizację 

inwestycji, zarządzania nieruchomością lub prowadzenia działalności usługowej na cudzej 

nieruchomości, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, 

wydanym w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 

4) żaden z naszych urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, lub 

prokurent, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579, z póżn.zm.);* 



5) zobowiązuję/zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych od Organizatora w związku z udziałem w Konkursie na wybór inwestora do 

zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, 

z zastrzeżeniem że: 

a) obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie, 

b) reprezentowany przeze mnie/nas podmiot ponosi pełną i nieograniczoną 

odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem niezgodnie z niniejszym 

zobowiązaniem jakichkolwiek informacji, o których mowa w pkt 5) powyżej, 

c) powielanie oraz utrwalanie na nośnikach jakichkolwiek informacji, o których mowa 

w pkt 5) powyżej jest dozwolone jedynie za zgodą Organizatora, 

d) naruszenie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od 

Organizatora będzie skutkować obowiązkiem zapłaty kary umownej na rzecz 

Organizatora w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za 

każdy przypadek naruszenia, przy czym zapłata kary, nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez Organizatora dodatkowego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: dostępnych publicznie, 

uzyskanych niezależnie z innych źródeł, co do których uzyskano zgodę Organizatora, 

których ujawnienie będzie wymagane na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

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

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby 
lub odpowiednio osób reprezentujących podmiot) 
 

 

*jeśli dotyczy, w innym wypadku należy przekreślić  


