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Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
teł. 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e- mail: pcpropole@wp.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
9/ZP/2019/EF

ZAPYTANIE O F E R T O W E

DLA
PRZETARGU
PROWADZONEGO ZGODNIE Z PROCEDURĄ
ROZEZNANIA R Y N K U
1

o wartości szacunkowej od 20.000,00 P L N do 50.000,00 P L N netto włącznie

dla zadania pn.:
„Doposażenie mieszkania chronionego"
w ramach realizacji Projektu pn.:
,JSUżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy
oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"

opiekuńczo-wychowawcze
DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodanie

",",''' Iwona RejnHdrSt
ZATWIERDZAM

Opole, dnia 27.03.2019 roku

W rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
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W związku z realizacją Projektu pn.: ,Jłliżęj rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole realizuje zadanie pn.:
„Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym w powiecie
opolskim ziemskim" polegające na zakupie lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Opola lub
powiatu opolskiego ziemskiego oraz jego adaptacji/remoncie na potrzeby utworzenia
mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych (3K lub 3M), nieposiadających
czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu oraz standaryzacja będą zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
mieszkań chronionych. Mieszkanie zostało wyremontowane, a następnie zostanie wyposażone
w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego ( R T V , A G D ) oraz inne
akcesoria użytku domowego i komputery.
I.

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje zakup wyposażenia mieszkania chronionego, zgodnie ze
specyfikacją wskazaną poniżej oraz w przypadku mebli i sprzętu R T V , A G D ich
dostawę do mieszkania chronionego pod wskazany przez Zamawiającego adres.
SZCZEGÓŁOWY OPIS P R Z E D M I O T U ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ I
Przedmiot zamówienia: Zakup mebli i oświetlenia
Przedmiot
Opis przedmiotu

Krzesło obrotowe

Stół pod komputer

Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym
siedziskiem i oparciem z elastycznej
oddychającej siatki z materiału w kolorze
szarym lub czarnym, wysokość oparcia 600700 mm (podane wymiary są wymiarami
przybliżonymi), wyposażone w mechanizm
synchroniczny, z regulowanym oparciem z
wybrzuszeniem w okolicy lędźwiowej, z
płynnie regulowaną wysokością siedziska za
pomocą podnośnika pneumatycznego, stałe
podłokietniki z tworzywa sztucznego, stabilna
pięcioramienna podstawa wyposażona w
samohamowne kółka miękkie nierysujące
powierzchni twardych, wszystkie elementy
krzesła z tworzywa w kolorze czarnym lub
szarym.
Szerokość: 90 cm/+-2 C M
Wysokość: 75 cm/+-2 C M

Ilość
sztuk
3

3
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Szafka nocna

Łóżko z materacem

Lampka biurkowa

Lampa sufitowa
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Długość: 65 cm/+-2 C M
Blat i nogi wykonane z płyty wiórowej
Szafka nocna wyposażona w dwie szuflady.
Mebel wykonany z płyty meblowej pokrytej
laminatem z elementami wykonanymi z płyty
MDF pokrytymi folią. W szufladach
zastosowane prowadnice kulkowe.
Powierzchnia spania 90x200
wykonane z płyty meblowej
pojemnik na pościel
materac sprężynowy ze stelażem
Wysokość: ok. 43 - 45 cm
Materiał: metal/plastik
Źródło oświetlenia: E14 40W
Włącznik w podstawie lampy
Źródło światła- żarówka halogenowa
Maksymalna moc żarówki- 40
Zasilanie- 23 0V
materiał: metal

3

3

3

2

SZCZEGÓŁOWY OPIS P R Z E D M I O T U ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ I I
Przedmiot postępowania: zakup sprzętu R T V i AGD dużego
Przedmiot
Pralka

Odkurzacz

Żelazko

Czajnik elektryczny

Opis przedmiotu
pralka automatyczna
pojemność pralki 6kg.
Klasa efektywności energetycznej: A+++
szerokość :60/+-2 C M
Głębokość:40/+-2 C M
Wysokość:85/+-2 C M
ładowana od przodu
Regulacja mocy: ręczna
Rodzaj worka: papierowy
Moc silnika: 600- 750 W
Żelazko o mocy minimum 2100 W
wytwarzanie pary minimum 30 g/min
automatyczne wyłączanie
Pojemność- min. 1,5 L
Moc 2000- 2400 W
szeroko otwierana pokrywka
zabezpieczenie przed włączeniem pustego
czajnika

Ilość
sztuk
1

1

1

1
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płaski element grzejny
Moc: min. 1400 W
Liczba prędkości nadmuchu: 2
Liczba zakresów temperatury: 1
Stabilna, metalowa/aluminiowa suszarka do
ubrań z regulowaną powierzchnią suszenia od
15m.
Rozkładane, profilowane skrzydła.
Obciążenie min. 30kg
Załączone wyposażenie: Trzepaczka do
ubijania, Pojemnik do miksowania Gwarancja:
min. 24 miesiące Funkcje: Liczba prędkości:
min. 12 Funkcje dodatkowe: Przycisk
zwalniający końcówki Funkcje pracy: Ubijanie
piany, Miksowanie Praca pulsacyjna: Tak
Funkcja Turbo: Tak Fizyczna Regulacja
obrotów: Mechaniczna-skokowa Końcówka
miksująca: Stal nierdzewna, Zdejmowana
Techniczne Zasilanie: Sieciowe Moc [W]: 750
Przedłużacz mieszkaniowy 5 gniazd z
uziemieniem długość min. 1,5 m
Deska do prasowania z podstawką pod żelazko

1

1

1

3
1

CZEŚĆ I I I
Przedmiot postępowania: zakup sprzętu AGD małego
Przedmiot
patelnia z pokrywką

zestaw sztućców

Opis przedmiotu
Przeznaczenie: kuchnie elektryczne, kuchnie
gazowe, kuchnie ceramiczne,
Możliwość mycia w zmywarce
Średnica patelni [cm]: 28
Powłoka wewnętrzna patelni: nieprzywierająca
Powłoka zewnętrzna patelni: ceramiczna
odporna na wysokie temperatury oraz na
zadrapania
w zestawie szklana przezroczysta pokrywka z
otworem na parę
24-elementowy zestaw sztućców, składający
się z: 6
łyżek obiadowych, 6 widelców obiadowych, 6
noży obiadowych i 6 łyżeczek do herbaty.
Wykonanie: Stal nierdzewna
możliwość mycia w zmywarce

Ilość
sztuk
1

1 zestaw
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zestaw noży

zestaw obiadowy i kawowy

kubek

zestaw szklanek
salaterka

Zestaw przyborów
kuchennych

Sitka

Deska drewniana
Miotła
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Drewniany blok wyposażony w 5 noży.
W zestawie: nóż do siekania warzyw i krojenia
mięsa 8 cali, nóż do chleba 8 cali, nóż
kuchenny 8 cali, nóż kuchenny 4.5 cala i nóż
do jarzyn 3.5 cala.
Ostrze: Stal nierdzewna
Ilość noży w komplecie: 5 noży
Serwis obiadowo-kawowy 30 części w kolorze
białym.
Komplet składający się z:
- 6 sztuk - talerz obiadowy
- 6 sztuk - talerz głęboki do zupy
- 6 sztuk - talerz deserowy
- 6 sztuk - filiżanka pojemność 200 ml
- 6 sztuk - spodki pod filiżankę
- 1 sztuka cukiernicy
- 1 sztuka pieprzniczki
- 1 sztuka solniczki
- 1 sztuka sosjerki
Możliwość mycia w zmywarce, możliwość
używania w kuchence mikrofalowej
Porcelanowy/ceramiczny kubek o pojemności
min. 350 ml. maks. 400 ml.
Informacje dodatkowe: możliwość mycia w
zmywarce
Szklanki 250 ml 6 sztuk - komplet
Salaterka
pojemność 2 litry
możliwość mycia w zmywarce
możliwość używania w kuchence
mikrofalowej
Skład zestawu:
Łopatka - długość ok.35 cm.
Łyżka bigosowa - długość ok.33 cm.
Szumówka - długość ok.33 cm.
Widelec - długość ok.33 cm.
Nabierka - długość ok. 31 cm.
Nabierka do spaghetti - ok. długość 32 cm.
Stojak z drutu stalowego.
Sitka polerowane na wysoki połysk.
Dwa uchwyty (mały i duży) na każdym z sitek
Możliwość zawieszenia sitka czy oparcia go o
garnek
Wykonana z drewna bukowego
Rodzaj mocowania: połączenie gwintowe

1 zestaw

1 zestaw

6

1 zestaw
3

1 zestaw

2

3
1
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Rodzaj: szczotka
Obszary zastosowania: do wszystkich
rodzajów podłóg
Szufelka ze zmiotką

Mop z wiadrem

Kosz na bieliznę
Kosz na śmieci
Komplet klamerek

Szczotka do WC

Zestaw łazienkowy

Szufelka zakończona gumą,
zmiotka o dwóch rodzajach włosia z końcówką
ułatwiającą wymiatanie zanieczyszczeń z
kątów i narożników, mocowanie zmiotki do
szufelki
materiał wykonania: tworzywo sztuczne
3- częściowy zestaw mop z wiadrem:
- drążek
- wkład wykonany z mikrofibry
- wiadro z wyciskarką
Materiał: tworzywo sztuczne.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Pojemność: minimum 60 L
Materiał: tworzywo sztuczne.
Pojemność: 35 L
Komplet klamerek do wieszania prania.
Wytrzymałe tworzywo.
Sprężyna metalowa ocynkowana
Mocny zacisk
Materiał: polerowana stal nierdzewna
Elementy kompletu:
- kubek
- dozownik na mydło w płynie
- pojemnik na szczoteczki do zębów
Materiał wykonania: dolomit

1

1

1
2
2
komplety

1
1

CZEŚĆ I V
Przedmiot postępowania: zakup pościeli i ręczników
Przedmiot
komplet ręczników

Ścierka kuchenna
Komplet pościeli

Opis przedmiotu
W skład kompletu (3 szt.)- ręczniki o
wymiarach min.:
30x50 cm.
50x90 cm.
70x140cm.
Materiał: 100% bawełna
Materiał: 100% bawełna
W skład kompletu wchodzi:
1.
kołdra 160x200cm,

Ilość
sztuk
3
komplety

10
3
komplety
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2.
poduszka 80x70 cm,
3.
poszewka na kołdrę 160x200 cm,
4.
poszewka na poduszkę 80x70 cm,
5.
prześcieradło 90x200 cm.
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100%
bawełna satynowa.

II.
Wymagania wobec Wykonawcy
Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III.

Sposób i terminy realizacji
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie
do 14 dni od dnia przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji zamówienia przez
Wykonawcę, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i na
warunkach przedstawionych w złożonej przez Wykonawcę wycenie.

IV.

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie
informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych
warunkach wskazanych w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie
ofertowe zostało skierowane oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno
prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy.

V.

Sposób i miejsce złożenia oferty
1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Wskazana w ofercie wycena winna być rzetelna i może obejmować zarówno cały
przedmiot zamówienia, jak i poszczególne części opisane w pkt. I niniejszego Zapytania
ofertowego (wszystkie lub dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia). Oferta musi
obejmować całość zamówienia z danej części.
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2. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Formularz oferty winien zostać
podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w
dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniej szym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 05.04.2019r. godz. 14.00
w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu
(kopercie albo paczce):
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
b) oznakowanie oferty:
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/2019/EF
„Doposażenie mieszkania chronionego" w ramach realizacji Projektu pn.:
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach
Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej
jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020"
VI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO skierowana do wykonawców ubiegających
się o udzielenie niniejszego zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E )
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. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole jest Pan Krzysztof
Aleksanderek, kontakt: krzysztofalex(a),o2.pi;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr referencyjny
nadany przez Zamawiającego: 9/ZP/2019/EF prowadzonym w trybie Rozeznania
rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn. zamówienia:
„Doposażenie mieszkania chronionego" w ramach realizacji Projektu pn.:
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
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wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach Osi
priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem określającym
zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę
o dofinansowanie Projektu;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny
złożonej oferty w sprawie niniejszego zamówienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
wart. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) 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. b i c
RODO.
2

2

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik N r 1 do Zapytania ofertowego

pieczątka Wykonawcy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
9/ZP/2019/EF
Zamawiający:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
FORMULARZ OFERTOWY / WYCENA
1. W związku z postępowaniem dla zadania pn.: „Doposażenie mieszkania chronionego" w
ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja", składam ofertę (wycenę) o następującej treści:
Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym w łącznej
kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

Jednocześnie, dokonuję wyceny poszczególnych części wskazanych w zapytaniu
ofertowym (niepotrzebne części skreślić):
Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym częścią I Zapytania ofertowego w
kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym częścią II Zapytania ofertowego w
kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {

} PLN
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słownie: {

} PL

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym częścią III Zapytania ofertowego
w kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym częścią IV Zapytania ofertowego
w kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i wskazywana przeze mnie
wycena dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. I Zapytania ofertowego.
3. 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.
3

4

data sporządzenia oferty
podpis i pieczątka Wykonawcy

3

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 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. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4

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 R O D O treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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