
         Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………, dnia …………………….….

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………………………………………

siedziba firmy ..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

nr telefonu : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………

e-mail: ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

nr NIP: ……………………………………………….; nr REGON: …………………………………………………………………………… 

(nazwa  (firma),  dokładny  adres  Wykonawcy/Wykonawców;  w  przypadku  składania  oferty  przez
podmioty występujące wspólnie,  podać nazwy (firmy) i  dokładne adresy wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo
zgodne z art. 23 ust. 2 Pzp).

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy): 

Nazwa firmy/imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ..……………………………………………………………….………………………………………………………………………

e-mail: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) lub imię i nazwisko, dokładny adres Pełnomocnika).

F O R M U L A R Z   O F E R T A

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na  „Remont  pokrycia  dachu  w budynku
Sulmierzyckiego Domu Kultury” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

1.  Cena  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  wyliczona  zgodnie  z  zasadami,  o  których  mowa  
w punkcie nr 12 SIWZ wynosi:

Brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………......................………………………………………….zł   
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 23% w wysokości: ……………………......................……………………………………………….. zł   
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………

cena netto w wysokości: ………………………………………….................……………………………………………………. zł   
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



3. Oferujemy ………… - miesięczny okres gwarancji  i  rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
(Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy).

4. Informacja o powołaniu się za zasoby innych podmiotów.

 Powołujemy się  na  zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ust.  1
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy:

a) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..
……. w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 
w pkt. 5.2. SIWZ,

b) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..
……. w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 
w pkt. 5.3. SIWZ,

c) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..
……. w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie opisanym 
w pkt. 5.4. SIWZ,

W załączeniu składamy dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt. 4 SIWZ.

 Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ust.  1  ustawy
Prawo zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy.*

5.  Oświadczamy,  że  jako  wykonawca  składający  ofertę*/wspólnicy  konsorcjum  składający  ofertę
wspólną/podmioty, na których zasoby się powołujemy*, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp punkty 12-22 oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o przetargu oraz w punkcie 5.6. SIWZ. 

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie
art. 22 ust. 1 Pzp, przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w punktach 5.2, 5.3 i 5.4 SIWZ. 

7. Oświadczamy, że funkcję kierownika robót będzie pełnił/a …………………………………………………………..
Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  bez ograniczeń nr ……………………………………………….… wydane dnia  ………………………….……
przez  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
oraz  pełniła  ona  funkcję  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  na  …….  (ilość)  budowach,
przebudowach lub remontach dachów na budynkach mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego lub
użyteczności publicznej.

8.  Oświadczamy,  że  znajdujemy  się  w  sytuacji  finansowej  umożliwiającej  wykonanie  przedmiotu
zamówienia.

9.  W  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  przed  podpisaniem
umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we
wzorze umowy, w formie ……………………………………………………………………..…… .

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego  wykonania
zamówienia, w tym:
a) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową,



b) zapoznaliśmy się z miejscem robót.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez  nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się,  w przypadku wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie
ryczałtowe w rozumieniu art. 623 kc.

13. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

 zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)  wykonanie  części  dotyczącej:  …………………………………….  firmie  ………………………  z  siedzibą
………………….  Wartość  brutto  części  zamówienia  powierzona  podwykonawcy  wynosi;  ………  zł  lub
stanowi ……………% wartości zamówienia,

b)  wykonanie  części  dotyczącej:  …………………………………….  firmie  ………………………  z  siedzibą
………………….  Wartość  brutto  części  zamówienia  powierzona  podwykonawcy  wynosi;  ………  zł  lub
stanowi ……………% wartości zamówienia.

 nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.

14. Oświadczamy, że  zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust.  5,  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
przedstawimy dowody, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15. Oświadczamy, że w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy (w przypadku uznania naszej
oferty za najkorzystniejszą) przedłożymy zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia:

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 250 000,00 zł 

17. Oświadczamy, że składamy przygotowany i obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki
budowlanej „kosztorys ofertowy”.

18. Żadna  z  informacji  zawarta w ofercie  nie stanowi tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i  w  związku  z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w  szczególności  innym  uczestnikom
postępowania***):



lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Od Do
1)
2)
3)

Uwaga:
**)  Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,
organizacyjne  przedsiębiorstwa lub inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i  zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji  albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).

***) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż  któreś z
informacji  zawartych  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstw  oraz  wykaże,  iż  zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

………………………………………………………………………
Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób)        

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

          Zamawiający:

………………………………………………………    
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca: …………………………………….………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany     przez:

………………………..………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie     wykonawcy   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE     PRZESŁANEK     WYKLUCZENIA     Z     POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 5.6
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie okoliczności,
które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 5.6  specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………  (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 5.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………  
                                                                         (podpis) 



Załącznik nr 3 do SIWZ

                                       Zamawiający:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………….……………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany     przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji)

Oświadczenie     wykonawcy   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE     SPEŁNIANIA     WARUNKÓW     UDZIAŁU     W     POSTĘPOWANIU   

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
punktach 5.2 -5.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w punktach 5.2  –  5.4  specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………….…………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………….
…

                                                                                      (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis) 



Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: 

...................................................................................................................................................................

tel. ..................................... e-mail .....................................

Lp.

Nazwa 

i
lokalizacja
budowy

Opis i zakres
wykonywanych

robót

Data
rozpoczęcia

i zakończenia
realizacji

robót

(d-m-r)

Wartość brutto
zrealizowanych

robót
budowlanych

Nazwa i adres
wykonawcy robót

Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon)

1.

2.

                                                                                                                   ...............................................

                                                                                                                    Podpisy  osób uprawnionych

                                                                                                                   do  składania oświadczeń woli

                                                                                                                         w  imieniu wykonawcy 



Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

tel. ..................................... e-mail .....................................

Rodzaj
specjalności

Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić odpowiednią funkcję
kierownika robót wraz z opisem jego doświadczenia

zawodowego, 

oraz z informacją  o podstawie do dysponowania osobą

(należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o
pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych

podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)

Numer uprawnień
budowlanych wraz 

z ich szczegółowym zakresem, 

data wydania uprawnień, 

nazwa organu, który je wydał

lub kopia uprawnień

KIEROWNIK ROBÓT

konstrukcyjno
-budowlana

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

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Potwierdzam zgodność podanych wyżej informacji w szczególności dotyczących doświadczenia 
zawodowego oraz podstawy do dysponowania moją osobą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

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

Podpis, pieczęć kierownika robót



 Załącznik nr 6 do SIWZ – 

do wypełnienia przez  inne podmioty i załączenia do oferty

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA.

w trybie art. 22a ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ja/My niżej podpisany(ni)………………………………………............................……………………………..….……………..

                                                                                                         (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

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

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), odda Wykonawcy

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

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w SIWZ 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:
……………………………………………………………….. ;

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego jest następujący:  ……………………………………………... ;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 
następujący:  ……………………………………………... . 

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

    (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składa-
nia  oświadczeń woli w imieniu   podmiotu od-
dającego do dyspozycji zasoby)



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……........……….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

           (podpis)

Uwaga:

W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest 
drukiem do wielokrotnego wykorzystania. 
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                                        Zamawiający:
..............................................

                    (pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:  

…………………………….............................................…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez:  

………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - art.24 ust.1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ............., prowadzonego przez .................,
oświadczam, co następuje :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

d) Oświadczamy, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy
Pzp (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.798 z późn. zm.) z innymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w tym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………… 

                                            (podpis)

e) Oświadczamy, że należę / należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.
Dz.U. z 2018 r.,  poz.798 z późn. zm.)*, co podmioty wymienione poniżej - które złożyły oferty w tym
postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lp. Nazwa podmiotu Adres /dane identyfikujące podmiotu

1.
2.

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)
………………………………………………………………………………………………………………..…...………………………
Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

                           (podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z  pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                                                 …………………………………………
 (podpis) 

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
f) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Sulmierzycki  Dom  Kultury  z  siedzibą

w Sulmierzycach (63-750) przy ul. Strzeleckiej 10 reprezentowany przez Dyrektora Edytę Jachimowską, tel.
62 722 32 59, e-mail: sdk@onet.pl

g) Inspektorem ochrony danych osobowych w Sulmierzyckim Domu Kultury jest Pani Urszula Sobierajska,
tel. 697 714 491, e-mail: iod@sulmierzyce.pl

h) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
- art.  6  ust.  1 lit.  c  RODO celem związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

nr ZP/1/2019  z dnia 29 stycznia 2019  r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO celem zawarcia umowy oraz jej realizacji,
- art.  6  ust.  1  lit  f)  RODO  celem  weryfikacji  danych  osobowych  w  publicznych  rejestrach,  a  także

zabezpieczenia   i  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  cywilnoprawnych  wynikających  z  realizacji
umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

i) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  Administrator  jest
zobowiązany  lub  upoważniony  udostępnić  dane  osobowe na  podstawie  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa,  oraz  podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają  dane osobowe
powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte
wykonanie umowy.

j) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy,
a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa  powszechnie
obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

b) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

k) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
l) Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
m) W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

* Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa do sprostowania  nie  może skutkować zmianą wyniku  postępowania  o udzielenie
zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego
załączników.

** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Dane Wykonawcy:

Nazwa .........................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.*

  ………………………………………                                                      …...........................................................
       Miejscowość i data                                                                                                                      Pieczątka imienna
                                                                                                                                                    i podpis  osoby upoważnionej

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku,  gdy Wykonawca  nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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