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Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

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

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

       Załącznik nr 5             
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 

 

      Centrum Kształcenia Zawodowego   

i Ustawicznego 

      Łapanów 32, 

      32-740 Łapanów 

 
 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr CKZiU.26.1.2019 na „Zakup doposażenia 
pracowni w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku 
pracy nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16” oferujemy wykonanie zamówienia na następujących 
warunkach. 

I. ZADANIE CZĘŚCIOWE nr I – Dostawa komputerów 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

a) cena netto: ..................................................................... zł 

słownie:  …........................................................................................................ 

b) podatek VAT: ...................................................................... zł                           

słownie:  …......................................................................................................... 

c) cena  brutto: ...................................................................... zł 

słownie:  …......................................................................................................... 

Podać w rozbiciu na: 

1.1. Doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej  

 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Laptop 8 szt.    

2 Router Wi-Fi 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – na 

podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy 

o podatku od towarów i usług) 

1 szt.    

3 Switch 20 portowy 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – na 

podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy 

o podatku od towarów i usług) 

1 Szt.    

4 Dysk zewnętrzny 3,5cala 2 szt.    
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5 Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.    

6 Urządzenie wielofunkcyjne A4 1 szt.    

7 Aparat fotograficzny kompaktowy 

18MPx wraz z kartą pamięci 

1 szt.    

8 Karta pamięci do aparatu 16GB 1 szt.    

9 Kamera cyfrowa do dokumentacji 

cyfrowej i inwentaryzacji 

1     

10 Tablet min.10 cali 1     

11 Projektor multimedialny 1     

12 Manualny ekran do projektora – 

ścienny o wymiarach 180x180cm 

1     

13 Listwa zasilająca 4     

14 Oprogramowanie biurowe (edytor 

tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

program do tworzenia prezentacji) 

wersja szkolna 

8 szt.    

 SUMA    

1.2: Doposażenie pracowni dokumentacji technicznej: 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Zestaw komputerowy 

obejmujący: komputer z kartą 

przywracania stanu systemu, 

monitor, klawiaturę, mysz 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – 

na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 

ustawy o podatku od towarów i 

usług) 

16 szt.    

2 Drukarka atramentowa A3 z 

systemem 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – 

na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 

ustawy o podatku od towarów i 

usług) 

1 szt.    

3 Skaner 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – 

na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 

ustawy o podatku od towarów i 

usług) 

1 zestaw    

4 Projektor multimedialny 1 szt.    

5 Router wi-fi 
(stawka VAT 0% zgodnie z zał. 8 – 

na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 

ustawy o podatku od towarów i 

usług) 

1 szt.    

6 Ploter 1 szt.    

7 Oprogramowanie biurowe 

(edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji) wersja 

szkolna 

16 szt.    

 SUMA:    

d) wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 
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3a ustawy PZP, , w odniesieniu do następujących towarów lub usług: …………………………………………… 
w wysokości: ....................zł 

2. Kryterium poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

- Parametry techniczne 

Dostarczone urządzenia będą posiadały dodatkowe elementy zgodnie z poniższym 

Nazwa parametru Oferowane parametry 

Pamięć cache L2: więcej od  256 KB dla jednego rdzenia 
 

Pojemność jednego modułu: większa niż  8 GB    

Pamięć podręczna cache: większa niż 64 MB 
 

Prędkość zapisu:  więcej niż 800 MB/s  
 

- Termin wykonania zamówienia 

Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od udzielenia Zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że:   

3.1 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

3.2 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  

3.3 jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ; 

3.4 zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Niżej podaną część zamówienia, dla części nr I wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1     

2     

 
4 Oświadczamy, że jesteśmy:  

 przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro) 

 przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro) 
  przedsiębiorstwem dużym 

 
5 Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

Nazwa i adres WYKONAWCY : 
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................................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

         Numer faksu: (**)…………………………… 
         e-mail:……………………….. 

II. ZADANIE CZĘŚCIOWE nr II – Doposażenie pracowni konserwacji i eksploatacji 
urządzeń 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

a) cena netto: ..................................................................... zł 

słownie:  …........................................................................................................ 

b) podatek VAT: ...................................................................... zł                           

słownie:  …......................................................................................................... 

c) cena  brutto: ...................................................................... zł 

słownie:  …......................................................................................................... 

d) wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 
3a ustawy PZP, , w odniesieniu do następujących towarów lub usług: …………………………………………. 
w wysokości: ....................zł 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Pompa ciepła 1 szt.    

2 Osprzęt do pompy ciepła 1 zestaw    

3 Kocioł opalany biomasą 1 szt.    

4 Turbina wiatrowa oraz inwerter 1 zestaw    

5 Zestaw fotowoltaiczny 1 zestaw    

6 Akumulator do turbiny wiatrowej 1 szt.    

 SUMA:    

2. Kryterium poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

- Parametry techniczne 

Dostarczone urządzenia będą posiadały dodatkowe elementy zgodnie z poniższym 

Nazwa parametru Oferowane parametry 

Turbina o poziomej osi obrotu o mocy nominalnej > od 60W 
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Panel fotowoltaiczny o mocy minimalnej > od 50W  

Termin wykonania zamówienia 
Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od udzielenia zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że:   
3.1 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  
3.2 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  
3.3 jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ; 
3.4 zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
Niżej podaną część zamówienia, dla zadania nr 2 wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1     

2     

 
4. Oświadczamy, że jesteśmy:  

  przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro) 

  przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro) 
 przedsiębiorstwem dużym 

 
5. Inne dokumenty dołączone do: 

     

          

UWAGA 
Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą ,,Zestawienia cenowego według SOPZ”  które stanowić będzie 
integralną część oferty. 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 
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e-mail:……………………….. 
 
......................................, dnia ....................     

  ………………………………………. 
  Podpis wraz z pieczęcią osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
*Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 

III. ZADANIE CZĘŚCIOWE nr III – Dostawa Mebli 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
a) cena netto: ..................................................................... zł 

słownie:  …........................................................................................................ 

b) podatek VAT: ...................................................................... zł                           

słownie:  …......................................................................................................... 

c) cena  brutto: ...................................................................... zł 

słownie:  …......................................................................................................... 

Podać w rozbiciu na: 

3.1 Doposażenie pracowni kosztorysowania i organizacji budowy 

 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Biurko 14 szt.    

2 Krzesło obrotowe 14 szt.    

 SUMA:    

 

3.2 Doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej 

 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Szafa metalowa 1 szt.    

2 Stół komputerowy 8 szt.    

3 Krzesło uczniowskie 8 szt.    

4 Tablica biała suchościeralna 1 szt.    

 SUMA:    

 
d) wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 
3a ustawy PZP, , w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ………………………………………. 
w wysokości: ....................zł 
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2. Termin wykonania zamówienia 
Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od udzielenia zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że:   
3.1 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  
3.2 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  
3.3  jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ; 
3.4  zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Niżej podaną część zamówienia, dla części nr 3 wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1     

2     

 
4. Oświadczamy, że jesteśmy:  

  przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro) 
  przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro) 

 przedsiębiorstwem dużym 
5. Inne dokumenty dołączone do: 

     

          

    

UWAGA 
Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą ,,Zestawienia cenowego według SOPZ”  które stanowić będzie 
integralną część oferty. 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 
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......................................, dnia ....................     

  ………………………………………. 
  Podpis wraz z pieczęcią osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
*Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 

IV. ZADANIE CZĘŚCIOWE nr IV – OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
a) cena netto: ..................................................................... zł 

słownie:  …........................................................................................................ 

b) podatek VAT: ...................................................................... zł                           

słownie:  …......................................................................................................... 

c) cena  brutto: ...................................................................... zł 

słownie:  …......................................................................................................... 

Podać w rozbiciu na: 

4.1 Doposażenie pracowni kosztorysowania i organizacji budowy – CKZiU ŁAPANÓW –  

adres dostawy: Łapanów 32; Budynek A sala nr24 

 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Program do kosztorysowania on-

line 
14 szt.    

2 Program do harmonogramowania 

robót 
14 szt.    

 SUMA:    

 

4.2. Doposażenie pracowni dokumentacji technicznej – CKZiU Łapanów 

adres dostawy: Łapanów 32, Budynek B sala 8 
 

LP Nazwa produktu Ilość 
Jednostka 

miary 
Wartość 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 Program do projektowania 

konstrukcji budowlanych 
25 szt.    

2 Program do projektowania konstrukcji 

budowlanych (wersja mobilna dla 

nauczyciela)  

1 szt.    

3 Aplikacja do nauki języka 

angielskiego w budownictwie - 

konstrukcje z podręcznikiem 

25 szt.    
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4 Aplikacja do nauki języka 

angielskiego w budownictwie - 

sztuka i projektowanie z 

podręcznikiem 

25 szt.    

   SUMA    

 

d) wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 
3a ustawy PZP, , w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ………………………… 
w wysokości: ....................zł 

2. Kryterium poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

Parametry techniczne 

Dostarczone urządzenia będą posiadały dodatkowe elementy zgodnie z poniższym 

Nazwa parametru Podać parametry 

  

  

  

  

Termin wykonania zamówienia 

Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od udzielenia zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że:   
3.1 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  
3.2 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  
3.3  jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ; 
3.4 zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Niżej podaną część zamówienia, dla zadania nr 4 wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1     

2     

 
4 Oświadczamy, że jesteśmy:  

  przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro) 

  przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro) 
 przedsiębiorstwem dużym 

5 Inne dokumenty dołączone do: 
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UWAGA 
Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą ,,Zestawienia cenowego według SOPZ”  które stanowić będzie 
integralną część oferty. 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 
 
 
 
 
......................................, dnia ....................     

  ………………………………………. 
  Podpis wraz z pieczęcią osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
*Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 

V. ZADANIE CZĘŚCIOWE nr V – Materiały dydaktyczne 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
a) cena netto: ..................................................................... zł 

słownie:  …........................................................................................................ 

b) podatek VAT: ...................................................................... zł                           

słownie:  …......................................................................................................... 

c) cena  brutto: ...................................................................... zł 

słownie:  …......................................................................................................... 

Podać w rozbiciu na: 
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5.1: Zajęcia wyrównawcze z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy 

(ćwiczenia praktyczne) 

LP Nazwa produktu Ilość Jednostka miary 

1 Profil ścienny  120 sztuk 

2 Profil ścienny 40 sztuk 

3 Płyta gipsowo-kartonowa  180 sztuk 

4 Płyta wykończeniowa 80 sztuk 

5 Kołek rozporowy 20 opakowań 

6 Wkręty do blachy 20 opakowań 

7 Wkręt do blachy  20 opakowań 

8 Wkręt samowiercący do blachy  20 opakowań 

9 Zaprawa tynkarska 60 worków 

10 Listwa prowadząca 40 sztuk 

11 Gips szpachlowy 20 worków 
12 Taśma papierowa 5cmx50m 20 sztuk 

5.2: Zajęcia wyrównawcze z zakresu malowania, tapetowania i posadzkarstwa (ćwiczenia 

praktyczne) 

LP Nazwa produktu Ilość Jednostka miary 

1 Farba 60 opakowań 

2 Tapeta  40 rolek 

3 Klej  20 opakowań 

4 Płytka ceramiczna 200 paczek 

5 Klej do płytek 100 worków 

6 Parkiet 60 Metrów 2  

7 Klej do parkietu 20 Opakowań, puszek 

8 Krzyżyki glazurnicze 20 opakowań 

9 Płyta wykończeniowa 20 sztuk 

 

CZĘŚĆ NAZWA WARTOŚĆ 
NETTO  

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

5.1 Zajęcia wyrównawcze z zakresu tynkarstwa i 
montażu suchej zabudowy (ćwiczenia praktyczne) 

  

5.2 
Zajęcia wyrównawcze z zakresu malowania, 
tapetowania i posadzkarstwa (ćwiczenia 
praktyczne) 

  

SUMA 
  

d) wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 
3a ustawy PZP, , w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……………………………………………… 
w wysokości: ....................zł 

2. Termin wykonania zamówienia 
Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od udzielenia zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że:   
3.1 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  
3.2 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  



 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 – 2020 

12 

3.3 jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 
w SIWZ; 

3.4 zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Niżej podaną część zamówienia, dla zadania nr 5 wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

L.p. Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1     

2     

4. Oświadczamy, że jesteśmy:  

  przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro) 
  przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro) 

 przedsiębiorstwem dużym 
5. Inne dokumenty dołączone do: 

     

          

    

UWAGA 
Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą ,,Zestawienia cenowego według SOPZ”  które stanowić będzie 
integralną część oferty. 

 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. (Dotyczy wszystkich 
części zamówienia) 

 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

                                                           
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). 
2 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 (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 – 2020 

13 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 
 
 
......................................, dnia ....................     

  ………………………………………. 
  Podpis wraz z pieczęcią osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

*Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 
 


