
Chotcza, dnia 24.06.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ 

I. Zamawiający: Gmina Chotcza 

Adres do korespondencji: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza 

tel. (48) 3751032, faks (48) 3751033, e-mail: ug@chotcza.pl 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

„Budowę otwartych stref aktywności na terenie Gminy Chotcza”  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych 

OSA w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym. 

 

1. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chotcza – Józefów na działce  

nr 707/1. W ramach zadania należy dostarczyć oraz zamontować następujące urządzenia: 

Lp. Urządzenie Ilość Opis 

1. Stepper + 

odwodziciel 

 

1  Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 

zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej 

proszkowo. Stopnice wykonane z płyty HDPE anty skid. 

Instrukcja użytkowania naniesiona sitodrukiem. 

Urządzenia montowane na pylonie. Konstrukcja 

posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy: 

  
 

2. Koło Tai-chi 

duże + koła Tai-

chi małe 

1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 

zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej 

proszkowo. Koła wypełnione płytą HDPE. Instrukcja 

Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie 

montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w 

gruncie w fundamencie betonowym.  

Rysunek przykładowy 



 
3. Biegacz + 

wioślarz 

1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 

zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej 

proszkowo. Platformy do stania i siedzenia oraz stopnice 

wykonane z płyty HDPE anty skid. Instrukcja 

Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie 

montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w 

gruncie w fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy: 

 
4. Orbitrek + 

jeździec  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 

zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej 

proszkowo. Platformy do stania i siedzenia wykonane z 

płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona 

sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. 

Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie 

betonowym. 

Rysunek przykładowy: 

 



 
5. Rower + twister 1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 

zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej 

proszkowo. Platformy do stania i siedzenia wykonane z 

płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona 

sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. 

Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie 

betonowym. 

Rysunek przykładowy 

 
6. Prasa nożna + 

krzesło do 

wyciskania 

1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej 

podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. 

Platformy do siedzenia, oparcia oraz stopnice wykonane z 

płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona 

sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. 

Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie 

betonowym. 

Rysunek przykładowy 
 

 
 



7. Stojak na 

rowery - 5 

stanowisk  

1 Produkt ocynkowany. Konstrukcja posadowiona w 

gruncie w fundamencie betonowym. 
Rysunek przykładowy 

 

 
8. Kosz na śmieci 

(zestaw do 

segregacji) 

1 Kosz o pojemności min. 4 x 35 litrów. Wykonany ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja 

posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy 

 
9. Ławka 

metalowa z 

oparciem 

4 Ławka o wym. ok. 0,56x1,50 m, urządzenie montowane 

bezpośrednio w fundamencie betonowym. Elementy 

konstrukcyjne ze stali zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane 

proszkowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

 

Rysunek przykładowy 

 
10 Stolik do gry w 

chińczyka 

1 Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju 

min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym 

i malowanego proszkowo. Blat z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej 

HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w 

betonowych stopach fundamentowych. Liczba 



użytkowników 4 osoby.  

Rysunek przykładowy 

 

 
11. Stolik do gry w 

szachy 

1 Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju 

min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym 

i malowanego proszkowo. Blat z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej 

HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w 

betonowych stopach fundamentowych. Liczba 

użytkowników 4 osoby.  

Rysunek przykładowy 

 

 
 

12. Tablica 

informacyjna 

OSA 

1 Tablica o wymiarach 80 x 60 cm, wykonana zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w programie OSA. Tablica 

montowana na dwóch stalowych profilach o przekroju 

min. 40x40x2 mm. 

13. Tuja 4 Uzupełnienie istniejącego terenu zielonego. Tuje min. 

wysokości 1 m. 

 

2. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymienica Stara na działce nr 

900/2. W ramach zadania należy dostarczyć oraz zamontować następujące urządzenia: 

 

Lp. Urządzenie Ilość Opis 

1. Prasa nożna + 

krzesło do 

wyciskania 

 

1  Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej 

podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. 

Platformy do siedzenia, oparcia oraz stopnice wykonane z 

płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona 



sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. 

Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie 

betonowym. 

Rysunek przykładowy: 

  
 

2. Poręcze + 

ławeczka 

1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej 

podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. 

Ławka wykonana z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania 

trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na 

pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w 

fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy 

 
3. Surfer + 

narciarz 

1 Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej 

podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. 

Platformy do siedzenia oraz stopnice wykonane z płyty 

HDPE antypoślizgowej. Instrukcja Użytkowania trwale 

naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na 

pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w 

fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy: 



 
4. Kosz na śmieci 

(zestaw do 

segregacji) 

1 Kosz o pojemności min. 4 x 35 litrów. Wykonany ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja 

posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym. 

Rysunek przykładowy 

 
5. Ławka 

metalowa z 

oparciem 

4 Ławka o wym. ok. 0,56x1,50 m, urządzenie montowane 

bezpośrednio w fundamencie betonowym. Elementy 

konstrukcyjne ze stali zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane 

proszkowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

 

Rysunek przykładowy 

 
6. Stojak na 

rowery - 5 

stanowisk  

1 Produkt ocynkowany. Konstrukcja posadowiona w 

gruncie w fundamencie betonowym. 
Rysunek przykładowy 

 



 
7. Stolik do gry w 

chińczyka 

1 Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju 

min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym 

i malowanego proszkowo. Blat z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej 

HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w 

betonowych stopach fundamentowych. Liczba 

użytkowników 4 osoby.  

Rysunek przykładowy 

 

 
8. Stolik do gry w 

szachy 

1 Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju 

min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym 

i malowanego proszkowo. Blat z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej 

HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w 

betonowych stopach fundamentowych. Liczba 

użytkowników 4 osoby.  

Rysunek przykładowy 

 

 
9. Tablica 

informacyjna 

OSA 

1 Tablica o wymiarach 80 x 60 cm, wykonana zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w programie OSA. Tablica 

montowana na dwóch stalowych profilach o przekroju 



min. 40x40x2 mm. 

10. Tuja 4 Uzupełnienie istniejącego terenu zielonego. Tuje min. 

wysokości 1 m. 

 

 

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z opisem 

zawartym w projekcie zagospodarowania stanowiącymi załącznik do zapytania 

ofertowego.  

2.  Urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm grupy PN-EN 

1176 ( w zależności od rodzaju urządzenia) odnoszących się do wyposażenia publicznych 

placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw 

oraz normę PN-EN 16630:2015 określającą ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego 

wyposażenia siłowni plenerowych. 

3. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy 

wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane oraz 

Polskimi Normami. 
4. Termin realizacji zamówienia: do 12.09.2019 r. 

5. Wymagany termin gwarancji na zamontowane urządzenia – min. 3 lata. 

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

9. Jeżeli w dokumentacji projektowej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami 

równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z 

dokumentacją stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg.   

załączonego wzoru formularza ofertowego. 

2) katalog oferowanych zamawiającemu urządzeń (zawierający fotografie i opisy 

techniczne wraz z wymiarami).  

3) certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 dla urządzeń zabawowych oraz PN-EN 

16630 dla urządzeń do ćwiczeń opisanych w niniejszym zapytaniu. Certyfikaty 

powinny odwoływać się do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca 

zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. 

4) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 



dotyczących postępowania w jest Tomasz Fijoł. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30-15:30 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza – Józefów 60, 

27-312 Chotcza, pok. Nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 02.07.2019 r. do godz. 10:00. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

VIII. Kryteria oceny ofert – cena 100 %. 

IX. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj., odwołanie, skarga.  

5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych przy zamówieniach publicznych  

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Chotczy 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 

Chotczy jest Wójt Gminy. Dane adresowe: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: (48) 

37-51-032. Adres e-mail: ug@chotcza.pl 



  

2. Inspektor Ochrony Danych: 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

 drogą elektroniczną: rodo@chotcza.pl 
 telefonicznie: (48) 3751032 wew. 23 

 pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), 

w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy w Chotczy, a także w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Podstawą prawną powyższych działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona 

poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne. 

2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień 

Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba 

Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd 

Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe . 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas 

przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

https://www.powiatgora.pl/files/9138/rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_rodo.pdf


2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3)  

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli 

sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie 

podania danych osobowych: 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania 

przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie 

zrealizowanie zadania, co może skutkować nie udzieleniem zamówienia. 

 

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.  

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Wójt Gminy Chotcza 

Janusz Witczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

/nazwa Wykonawcy 

   /dokładny adres/ 
  /tel., fax, e-mail/ 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Zamawiający: 

Gmina Chotcza 

Chotcza – Józefów 60 

27-312 Chotcza 

 

Przystępując do zapytania ofertowego na: „Budowa otwartych stref aktywności na 

terenie Gminy Chotcza”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

.............................................zł netto  

plus podatek VAT ....................% tj. ...................................... 

co daje cenę zadania brutto ....................................................... zł 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………... 

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

w tym: 

Lp. Obiekt Wartość robót w zł netto  

VAT -……..% 

Wartość robót w zł 

brutto 

1 Budowa otwartej strefy aktywności w 

miejscowości Chotcza - Józefów 
   

2.  Budowa Otwartej strefy aktywności w 

miejscowości Tymienica Stara 
   

 

Razem: 
   

 

1. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od 

daty wyznaczonej a składanie ofert. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 12.09.2019 r.  

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że na wykonane roboty i dostarczone urządzenia udzielamy  36 miesięcy 

gwarancji, od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

5. Oświadczam, że: 

 a) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, 



b) posiadam uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. 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.** 

 

 

 

 

 

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

Data                    /podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                        do podpisywania oferty/                 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
** - 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). 

 


