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Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:
„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”.
1.

ZAMAWIAJĄCY :

Nazwa Zamawiającego :
REGON :
NIP:
MIEJSCOWOŚĆ:
ADRES:

2.

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
210966674
599 -27-71-328
66- 470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
ul. GRANICZNA 2

WYKONAWCA – należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………….…………………
Adres : .......................................................................................................................................
Tel: .........................................................................

Fax: ......................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………….

NIP ……………………………………….

Podmiot reprezentowany przez :................................................................................................
( Imię i nazwisko, podstawa do reprezentacji)

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

3. Składając w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
zadania obejmującego budowę placów zabaw na Osiedlu Drzewice w Kostrzynie nad
Odrą, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami:
Zakres robót obejmuje min:
Zadanie 1 – Budowa placu zabaw na działce 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą
- plac zabaw dla dzieci starszych

cena netto ogółem....................................................................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
podatek VAT ogółem................................................................................................................zł
Termin płatności: 21 dni
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cena brutto ogółem................................................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
4. Okres gwarancji (wyrażony w licznie miesięcy ) dla:
Zadania 1………
5. Termin płatności: 21 dni
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 28 czerwca 2019 r.
7. Oświadczam, że zgodnie z art. 29 ust 3a. Ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ, do realizacji
zamówienia zatrudnię na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.) co najmniej ……….
osób, wykonujących czynności określone zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.) zgodnie z zapisami SIWZ.
Zadanie 2 - Budowa placu zabaw na działce 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą
– plac zabaw dla dzieci młodszych.

cena netto ogółem....................................................................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
podatek VAT ogółem................................................................................................................zł
cena brutto ogółem................................................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
4. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) dla:
Zadanie 2 ……….
5. Termin płatności: 21 dni
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 28 czerwca 2019r.
7. Oświadczam, że zgodnie z art. 29 ust 3a. Ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ, do realizacji
zamówienia zatrudnię na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.) co najmniej ……….
osób, wykonujących czynności określone zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.) zgodnie z zapisami SIWZ.
8. Oświadczam zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy koniecznie
informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
10. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania oferty.
12. Oświadczam:
zamówienie wykonamy osobiście*
zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*
Lp.

Części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwa i adres firm podwykonawców

1
2
UWAGA:
W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom,
przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy.

13. Oświadczam, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 22a ust.1 Prawa zamówień publicznych, polegam na zdolnościach
technicznych lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* podmiotów
wskazanych poniżej:
W przypadku kiedy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Lp.
Nazwa i adres podmiotu

Zakres udostępnianych zasobów

1.
2.
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ .
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług - Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ
7. Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przedsiębiorstwo należy do sektora:
Zatrudnienie ( w jednym z dwóch ostatnich lat Obrót/ suma aktywów (w
obrotowych)
jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych)
Obrót do 10 mln euro lub
Mniej niż 50 pracowników
suma
aktywów
bilansu
sporządzonego na koniec
jednego
z
tych
lat
obrotowych do 10 mln euro
Obrót do 50 mln euro lub
Mniej niż 250 pracowników
suma
aktywów
bilansu
sporządzonego na koniec
jednego
z
tych
lat
obrotowych do 43 mln euro

Nazwa
Mały
przedsiębiorstwa

Średni
przedsiębiorca

Duży
przedsiębiorca

Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii
przedsiębiorstw.

*zaznaczyć x

Ofertę sporządzono dnia ……………………..

…………………………………………………………….
Wykonawca lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
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.

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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 pkt 1) i 8) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki
naprawcze:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………..………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania 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
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Załącznik nr 4 do SIWZ
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.

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”.

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), …………….……………. (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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………..……………………………….., w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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(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)

ZP. 271.3.2019.KB „Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”

Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca :
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zadania pn.:

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”.

w myśl art. 91 ust.3a oświadczam, że wybór niniejszej oferty
prowadzić będzie/ nie będzie prowadzić1 do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług

Wartość bez kwoty podatku.

…...........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Zgodnie z art. 91.ust.3a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013 poz. 907) Jeżeli złożono ofertę, której
wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych
w zawiązku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”.

przekazuję Zamawiającemu:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.)*
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Informację, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669).
Uwaga
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożenia oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konstrukcji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

…………………………………., dnia ………………………
……………………………………………………….
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej
zawodowej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Przystępując do postepowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego pn.

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą ”.
Zadanie 1 – Budowa placu zabaw na działce 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad
Odrą - plac zabaw dla dzieci starszych
W imieniu reprezentowanej przez mnie firmy przedstawiam wykaz wykonywanych robót budowlanych:
Lp.
1

Opis zamówienia, zakres
wykonywanych robót

Wartość
zamówienia

Okres realizacji

Nazwa i adres
Zamawiającego

Nazwa i adres
Wykonawcy*

2

3

4

5

6

1. Wykonawca dołącza referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykonawcy spełniający wspólnie ofertę łącznie składający ten dokument.

…………………………………., dnia ………………………
……………………………………………………….
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZP. 271.3.2019.KB „Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej
zawodowej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Przystępując do postepowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego pn.

„Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą ”.
Zadanie 2 - Budowa placu zabaw na działce 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą
– plac zabaw dla dzieci młodszych.
W imieniu reprezentowanej przez mnie firmy przedstawiam wykaz wykonywanych robót budowlanych:
Lp.
1

Opis zamówienia, zakres
wykonywanych robót

Wartość
zamówienia

Okres realizacji

Nazwa i adres
Zamawiającego

Nazwa i adres
Wykonawcy*

2

3

4

5

6

1. Wykonawca dołącza referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykonawcy spełniający wspólnie ofertę łącznie składający ten dokument.

…………………………………., dnia ………………………
……………………………………………………….
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZP. 271.3.2019.KB „Budowa placów zabaw na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”

Załącznik nr 8 do SIWZ

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

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

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, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie
publiczne.*

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

___________________________
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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