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………………………………. 
       Pieczęć wykonawcy       Załącznik do SWZ nr.7 

 

    Oświadczenie 
 

Spełniając wymagania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr KPK/ZP/ON/78/21 

opisanego w SWZ, obejmującego hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 

o. o. 15 – 399 Białystok ul. Składowa 7. 
 

1. Dysponuję …. (podać ilość) kierowcami, wykonującymi przewozy materiałów niebezpiecznych,   

posiadającymi uprawnienia do pracy przy tego typu produktach. 

2. W przypadku wyboru mojej oferty przedmiotowe zamówienie będzie realizował kierowca: 

  1) P. …………………………………………………..posiadający: 

        - prawo jazdy kat ………….  

       - uprawnienia ADR wydane przez ……………………………………………….. 

          ważne do dnia ………………. 

       - o …… letnim doświadczeniu/* bez doświadczenia/* przy transporcie materiałów  

         niebezpiecznych.    

       Wymienioną osobą dysponuję w formie: umowa o pracę/*, zlecenia/*, inna forma dyspozycji  

       …………..../*  Wykreślone 

  2) P. ………………………………………………….posiadający: 

       - prawo jazdy kat ………….  

       - uprawnienia ADR wydane przez ……………………………………………….. 

          ważne do dnia ………………. 

       - o …… letnim doświadczeniu/* bez doświadczenia/* przy transporcie materiałów 

          niebezpiecznych. 

               Wymienioną osobą dysponuję w formie: umowa o pracę/*, zlecenia/*, inna forma dyspozycji  

        …………..../* Wykreślone 

   3) P. ………………………………………………….posiadający: 

       - prawo jazdy kat ………….  

       - uprawnienia ADR wydane przez ……………………………………………….. 

          ważne do dnia ………………. 

       - o …… letnim doświadczeniu/* bez doświadczenia/* przy transporcie materiałów 

          niebezpiecznych 

       Wymienioną osobą dysponuję w formie: umowa o pracę/*, zlecenia/*, inna forma dyspozycji  

        …………..../*  Wykreślone 

3. Dysponuję doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych –  

    P. ………………………………………………,  posiadającym uprawnienia nr …………… wydane 

    przez ……………..……………………………………………………….  w roku …………….. . 

    Wymienioną osobą dysponuję w formie: umowa o pracę/*, zlecenia/*, inna forma dyspozycji  

    …………..../* Wykreślone 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 

……………….. dnia ……………                                                               ……………………. 
                     Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

 

 

  


