
Oznaczenie sprawy: PN - 71/16 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                    Załącznik nr 3 do specyfikacji 

_____________________________ 

(oznaczenie Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Siedziba:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr sprawy: PN – 71/16, którego 
przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, prowadzonego przez Ginekologiczno – Położniczy Szpital 
Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań, niniejszym 
oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada aktualne dokumenty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

1.  Oświadczam, że oferowane w Części nr:…………………………………………….. produkty lecznicze w każdej pozycji, której dotyczą, 
posiadają: Świadectwo Rejestracji produktu Leczniczego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz 
Charakterystykę produktu Leczniczego (dokument zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Części nr 1 – 21; 

2. Oświadczam, że oferowane w Części nr …………………………….. wyroby medyczne posiadają Deklarację Zgodności i Certyfikat 
Jednostki Notyfikowanej i jest oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych 
(jeżeli dotyczy) – dotyczy wyrobów medycznych; 

3.   Oświadczam, że oferowany w części nr …………. produkt jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub suplementem diety i spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia ( Dz.U. z 2010r , nr 136, poz. 914 z póżń. zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia16 września 
22010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego( Dz.U. z 201r,. nr 180, poz. 1214 z 
póżź. zm.) oraz że dokonano powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu lub zamiarze 
wprowadzenia do obrotu – dotyczy części nr 23 

Na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wezwania  zostaną przedstawione odpowiednie 
dokumenty na potwierdzenie tego faktu. 

 

__________ dnia  __________ 2017r.                                   ______________________________ 
 (Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 
reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis )
     

    
 

 

 


