
 

Załącznik nr 1a 
 
.............................................         

Pieczęć Wykonawcy          
 
 
 
     

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Średnia dzienna cena paliw na stacji zlokalizowanej  na terenie Miasta Zawiercie, 

na której Wykonawca zapewnia zakup paliwa - w okresie od   12.12.2018 r. do 18.12.2018 r. 

 

L.p. Data Dzienna cena netto Pb 95 (bezołowiowa) 

1. 12.12.2018 r.  

2. 13.12.2018 r.  

3. 14.12.2018 r.  

4. 15.12.2018 r.  

5. 16.12.2018 r.  

6. 17.12.2018 r.  

7. 18.12.2018 r.  

 
Średnia dzienna cena  za okres 
od  12.12.2018 do 18.12.2018 

 

 
 

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

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji1.  

 
 
 
 
………………………………………………………… 

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

                                                           
1 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu karnego - kto, w celu uzyskania dla siebie lub 

kogo innego, od (…) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – (…)  zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 



 
 

.......................................        Załącznik nr 1b 
Pieczęć Wykonawcy          
 
 
 
 
     

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

 Średnia dzienna cena paliw na stacji zlokalizowanej  na terenie Miasta Zawiercie, 

na której Wykonawca zapewnia zakup paliwa - w okresie od   12.12.2018 r. do 18.12.2018 r. 

 
L.p. 

Data Dzienna cena netto oleju napędowego 

1. 12.12.2018 r.  

2. 13.12.2018 r.  

3. 14.12.2018 r.  

4. 15.12.2018 r.  

5. 16.12.2018 r.  

6. 17.12.2018 r.  

7. 18.12.2018 r.  

 
Średnia dzienna cena  za okres 
od  12.12.2018 do 18.12.2018 

 

 
 

 

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

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji2.  

 
 
 
 
………………………………………………………… 

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                           
2 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu karnego - kto, w celu uzyskania dla siebie lub 

kogo innego, od (…) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – (…)  zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 


