
OŚWIADCZENIE 
(dotyczy wyłącznie Wykonawców składających swoje oferty poza procedurą zamówień publicznych) 

 
I. Niniejszym oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru do realizacji mojej oferty na wykonanie 
zadania inwestycyjnego : (roboty budowlane, prace projektowe, usługi ,etc) : 
……………………………………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

dla budynku połoŜonego w Częstochowie/..………………../ przy ul.……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

zobowiązuję się w terminie do 7 dni  od daty powiadomienia telefonicznego przez ZGM-TBS 
sp. z o.o. w zakresie punktu IV lub V  niniejszego oświadczenia  do podpisania osobiście lub 
przez upowaŜnionego pełnomocnika przedmiotowej umowy z ZGM -TBS sp. z o.o. 
 

II. Za  skuteczne powiadomienie mnie  przez ZGM-TBS sp. z o.o.  o wyborze mojej oferty 
będę uwaŜać otrzymanie informacji telefonicznej na niŜej wymienione numery telefonów : 
nr . telefonów:   ………………………………………………………………….………………… 
 

lub powiadomienie telefoniczne niŜej wymienionych osób: 
 

1. imię i nazwisko osoby : …………………………………….  nr telefonu: ………….…….………….. 
2. imię i nazwisko osoby : ………………………………….. ..  nr telefonu: ………….………………..  
 

III. Jednocześnie oświadczam, Ŝe brak podpisania przeze mnie umowy w terminie do 7 dni  
od daty skutecznego powiadomienia telefonicznego w zakresie punktu IV lub V  niniejszego 
oświadczenia  ,skutkuje prawem dla  ZGM-TBS sp. z o.o. do podpisania tej umowy z innym 
podmiotem gospodarczym . W takim przypadku nie będę wnosić protestu ani dochodzić 
roszczeń .  
                                                                     
                                                                   
  Częstochowa:  ……………………….                                    …………………………….. 
                                     data                                                                         podpis  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ADNOTACJE  ZGM-TBS  sp. z o.o. 
 
IV. Powiadomienie o wyborze oferty :  
 W dniu : …….…….2011r  o godzinie : ……………  dokonano skutecznego powiadomienia  
drogą telefoniczną  Oferenta : (nazwa firmy i nazwisko osoby odbierającej telefon oraz nr telefonu ):  
 

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

o wyborze jego oferty dla realizacji zadania inwestycyjnego jak powyŜej.  
 
V. Dla inwestycji z udziałem wsparcia finansowego ( bankowe kredyty, premie, etc):  
 W dniu : …….…….2011r  o godzinie : ……………  dokonano skutecznego powiadomienia  
drogą telefoniczną  Oferenta : (nazwa firmy i nazwisko osoby odbierającej telefon oraz nr telefonu ):  
 

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

o przyznaniu : premii termomodernizacyjnej, kredytu bankowego * dla realizacji zadania 
inwestycyjnego jak powyŜej.  
niepotrzebne skreślić 

 
 
 
  Częstochowa:  ……………………….                      ………………………….…………….. 
                                     data                                             podpis pracownika ZGM-TBS sp. z o.o.  


