FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/ów
............................................................................................................................
............................................................................................................................
siedziba Wykonawcy/ów
............................................................................................................................
adres Wykonawcy/ów
............................................................................................................................
nr tel. /faksu/ e-mail.................................................................................................................
Zamawiający:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41-248 03 70
www.arl.ostrowiec.pl
sekretariat@arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przystępując do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektów
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

I.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu i w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:
Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia

łączna za przeprowadzenie kursu brutto:
...............................................................zł
słownie.................................................................................
.............................. zł
łączna za przeprowadzenie kursu
netto.................................................................................zł

słownie.................................................................................
...............................zł
cena jednej godziny brutto:
………………………………………….....................zł
słownie.................................................................................
.............................. zł
cena jednej godziny netto:
………………………………………………....................z
ł
słownie.................................................................................
.............................. zł

Oświadczam, że dysponuję osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.
trenerem/instruktorem
…................................................... (wskazać imię i nazwisko), którego
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie kursów objętych przedmiotem zamówienia
wynosi ….................................. .
Należy osobę podlegającą ocenie (wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia - Wykonawca wyszczególnia w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
III OŚWIADCZENIA:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z
tym dniem);
5. akceptujemy, iż zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we
wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury/rachunki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;
6. Osoba/y realizująca/e przedmiot zamówienia posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz
 nie jest/ nie są zatrudniona/e jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WŚ 2014-2020 na
podstawie stosunku pracy,
 jest/są zatrudniona/e jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WŚ 2014-2020 na
podstawie stosunku pracy i nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY
Sami* / przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia (zakres), której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania ofert )
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

8.
9.

Oświadczam / Oświadczamy, że Wykonawca jest* / nie jest* mikro*/ małym*/średnim*
przedsiębiorcą
Oświadczam, że na kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia obowiązuje …% stawka
podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu składania oferty.

10. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą/nie prowadzącą* działalności gospodarczej i:
- jestem zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od kwoty wynagrodzenia najniższego
wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*
- nie jestem zgłoszona do ubezpieczenia emerytalno i rentowego lub jestem zgłoszona do ubezpieczenia
społecznego od kwoty niższej niż najniższe wynagrodzenie ustalane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
*
* niepotrzebne skreślić
(powyższe oświadczenie wypełnić tylko w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną)
11. Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.
O wszelkich zmianach ww. danych zobowiązuję się powiadomić przyjmującego oświadczenie
w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
W
przypadku
osób
fizycznych
wykonujących
działalność
gospodarczą
zarejestrowaną
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających
umów ze zleceniobiorcami albo osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej:
Oświadczam, że podana w ofercie stawka została skalkulowana w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia
za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie jest niższa niż wysokość minimalnej stawki
godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę oraz niektórych innych ustaw.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO (*)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (**)
(*) - 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 (może usunąć treści oświadczenia przez
jego skreślenie
13. ZOBOWIĄZANIA:
1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

2.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
nazwa: ..............................................................................................................................................
adres: ...............................................................................................................................................

numer telefonu .......................................................... numer fax ..................................................
e-mail do kontaktu: .........................................................................................................................
3. SPIS TREŚCI:
1. Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
2. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
.........................................................................................................................................................

..................................................................
Data i podpis Wykonawcy/ Wykonawców
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIA

Załącznik Nr 2A do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektów
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział VII SIWZ).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego
w

Rozdziale

VII

SIWZ,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

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

………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
3. 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 2B DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektów
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5
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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

I.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
III.

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)

POZOSTAŁE DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI/
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 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
(Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
oświadczam, co następuje:
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o Ochronie konkurencji
i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.) z wykonawcami
składającymi ofertę*;
2) należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę .............................................................,
(dane wykonawcy)
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16
lutego 2007 r.
*Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. ponieważ istniejące w grupie
kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, na dowód czego składamy w ofercie listy podmiotów należących do
grupy kapitałowej w skład której wchodzimy wraz z wyjaśnieniem dlaczego nasza przynależność do grupy
kapitałowej
nie
narusza
przepisów
o
ochronie
konkurencji
w przedmiotowym postępowaniu*.
Lista podmiotów wraz z wyjaśnieniami:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
itd.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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 i data)

.…………………….……………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna
*niepotrzebne skreślić
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załączniki składane na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
......................................................
(miejscowość i data)
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY
................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)
przystępując do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektów
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą
zobowiązuję się do udostępnienia firmie ..............................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)
niezbędnych zasobów tj.:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
[należy podać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności zawodowe,
sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]
.....................................................................
Podpisano - Podmiot udostępniający1
(imię, nazwisko i podpis)
1.- uwaga – załącznik nr 5 składany wraz z ofertą
2-uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje
imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych
udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby
umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.
Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Składając ofertę na przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla
uczestników projektów
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
Doświadczenie (podać tytuł szkolenia / kursu,
datę jego wykonania, podmiot na rzecz, Sposób
Trener
Kwalifikacje: którego
usługę
wykonano,
czynności dysponowania
UWAGI:
kursu:
wykonywane w ramach kursu, czynności osobą:
wykonywane w ramach kursu):
1.
2.
3.
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 i data)

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
oświadczenie 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.*

