
                                   
Załącznik nr 5 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 
 

 Gliwice, dnia 03.01.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

bez stosowania  na podstawie art.2  ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 

 

 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne 

im. Marii Skłodowskiej -Curie 

44-100 Gliwice  ul.  Okrzei 20 

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

 

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Eduka-

cyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górno-

śląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20. 

Ochrona ta w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na  celu zapewnie-

nie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,  zapobieganie przestępstwom 

i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikają-

cych z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chro-

niony.  

Czas trwania ochrony obiektu: w dni robocze od godz. 20:00 do godziny 5:00; w soboty 

i niedziele od 17:00 do 7:00; w dni świąteczne – całą dobę. 

Ilość pracowników ochrony – 1 (jeden). 

W ramach wykonywanych zadań stałej ochrony fizycznej w granicach ochranianego 

obiektu  do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)   sprawdzanie uprawnień do przebywania w obiekcie i na terenie obiektu Zamawiają-

cego oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości, 

2)     wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo stwier-

dzenia zakłócania porządku, 

3)     niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4)     ochrona przed włamaniem do obiektów, 



5)     ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów 

będących własnością Zamawiającego, 

6)     interwencje wobec osób zakłócających porządek, 

7)     natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie in-

nych nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie odpo-

wiednich służb, pod  rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie 

mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, 

8)     zapewnienie wykonania, przez pracowników ochrony, poleceń upoważnionych pra-

cowników Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony 

mienia, 

9)     prowadzenie raportów z przebiegu służby w oparciu o zainstalowany na terenie GCE 

system rejestrowania obchodów. 

4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

od  01 lutego 2022 r.  do 31 stycznia 2023r.  

5.     OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  

Irena Łepkowska  Tel. 322313576 wew.223  w godzinach 7:00 do 15:00,  

faks: 32 2315309 , administracja@gce.gliwice.pl 

6.     SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1)     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3)     Oferta winna zawierać stawkę za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką 

VAT i ceną roboczogodziny brutto  

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA WYBORU 

OFERTY. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-

pisy nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za speł-

niony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

• Wykonawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, co zostanie potwierdzone aktualnym 

odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewi-

dencji – Zamawiający może samodzielnie zweryfikować spełnianie niniejszego warunku 

pobierając wydruki z odpowiedniej bazy danych rejestrowych lub Wykonawca może dołą-

czyć wydruk odpisu do oferty; 

 

III. kryteria oceny oferty: 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

- cena: 100 % 

 

 



1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:  

a) oferowaną cenę należy podać w PLN,  

b) cenę podaną w propozycji należy obliczyć uwzględniając cały zakres usługi określony  

w oparciu o przedmiot zamówienia,  

c) obliczona przez Wykonawcę cena propozycji powinna zawierać wszelkie koszty jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

d) cena podana przez zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres realizacji zamówienia.  

e) zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie. 

f) zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych z wykonawcą, którego 

propozycja została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo 

 

Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie 

Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny 

zaproponowane w wybranej ofercie 

 

. 

 

IV. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 

 

1) zał. nr 6 wzór „oferta”  

2) zał. nr 8 

3) zał. nr 9 

 

 

V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

 

Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną na: 

poczta@gce.gliwice.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do  godz. 13.00 w dniu 

14.01.2022 

 

VI. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod 

nazwą: 

 

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum  

Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20 

 

 

VII. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do 

skorzystania z przedstawionej propozycji. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących 

odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym  

z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje 

się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść 

zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

 



 

IX. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego 

Irena Łepkowska – Kierownik gospodarczy  

tel. 32 231 35 76 w 223 

Załączniki do zaproszenia: 

- zał. nr 6 wzór „oferta”  

- zał. nr 8 

- zał. nr 9  

- RODO 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Bogumiła Kluszczyńska 

Dyrektor 

Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 

w Gliwicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15  ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 

r., informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice. Kontakt z 

administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: poczta@gce.gliwice.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z 

inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub 

iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o 

dostępie do informacji publicznej,  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

administratora,  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

Jeśli czas trwania umowy przekracza  cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez 

cały czas trwania umowy.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator 

dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają 

przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane 

dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z 

kosztów administracyjnych.  

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,  

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich 

niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych.  

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,  

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych  nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu,  

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  



f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-

g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a 

od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 
 

 

 

 

  

______________________________________________________________ 
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

_____________ 

(tel./faks, e-mail) 

 

OFERTA 

Zgodnie zapytaniem ofertowym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy  

Prawo zamówień publicznych art. 2 ust. 1 pkt. 1  

pod nazwą: 

……………………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

  
CENA NETTO 

(A) 

WARTOŚĆ VAT 

(B) 

CENA BRUTTO 

(C) 

ŁĄCZNIE       

 

(cena brutto słownie: 

 

................................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

2. Inne kryteria przedmiotu zamówienia: (opcjonalnie) 

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

Oświadczam(y), że: 

• załączony do zapytania ofertowego wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR ……….  został 

przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru 

mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

• uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 

ofert; 

Pozostałe oświadczenia: 

• zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami dotyczącymi 

niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

• oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

.................................................. 
          (należy wpisać TAK lub NIE) 



• oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia jako wykonawca; 

 

Integralną część oferty stanowią: 

1. ................................................................................................ 

  

2. ................................................................................................ 

  

3. ................................................................................................ 

  

4. ................................................................................................ 

  

5. ................................................................................................ 

  

6. ................................................................................................ 

  

7. ................................................................................................ 

  

8. ................................................................................................ 

  

9. ............................................................................................... 

  

_______________________

___ 
miejscowość, data 

________________________

____ 
imię i nazwisko   

___________________________

____ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 
 

 
 
Oznaczenie sprawy : ………………………………………..     
   
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe ….................................................        bez 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1  

pod nazwą: 
……………………………………………………………………. 

oświadczam/y,  że nie jestem(eśmy) powiązani 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 



Załącznik nr 9 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 
 

 

 

 

Wykonawca: 
 

 

______________________________________________________________ 
imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy 

 

 

______________________________________________________________ 
adres wykonawcy 

 

 

______________________________________________________________ 
NIP/PESEL KRS/CEiDG 

 

reprezentowany przez: 
 

 

______________________________________________________________ 
imię i nazwisko 

 

 

______________________________________________________________ 
stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej "ustawa Pzp") , 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

 

 

oświadczam(y), co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY 
 

Oświadczam(y), ze spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w specyfikacji warunków zamówienia. 
 

 

________________________  __________________________________ 
 
miejscowość, data    podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, 
 

 

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

 

oświadczam(y), co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  

ust. 1 ustawy Pzp. 
 

 

________________________   _____________________________ 
 
miejscowość, data     podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 

 

Oświadczam(y), ze zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia  

z postepowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem/ podjęliśmy następujące środki 

naprawcze: 
 

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

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

 

________________________                               __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej           miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 

Oświadczam(y), że następujący(e) podmiot(y), będący(e) podwykonawca(ami): 
 

Imię i nazwisko  

lub nazwa/firma 
Adres/siedziba NIP/PESEL KRS/CEiDG 

 

    

    

    

 

 

nie podlega(a) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

_______________________                          __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam(y), 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. 
 

________________________   __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   miejscowość, data 



 

 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie 

powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) 
 

 
Wykonawca: 

 

 

______________________________________________________________ 
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(siedziba albo adres prowadzenia działalności) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(tel./faks, e-mail) 

 

Oświadczenie 

zgodnie z e złożoną ofertą :  

Oświadczam(y), że: 

• zgodnie z dyspozycją określoną w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp poszczególne elementy 

zamówienia zostaną wykonane przez następujących Wykonawców - dotyczy WY-

ŁĄCZNIE wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przypadkach, 

o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp: 

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień do pro-
wadzenia określonej działalności gospodarczej 

Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczący wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

(należy 
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 

(należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubie-
gających się o zamówienie wykona poszczególne ele-
menty przedmiotowego zamówienia) 

wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiega-

jących się o zamówienie wykona poszczególne 
elementy przedmiotowego zamówienia 

  

 

 



Podwykonawcy 

• Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone 

podwykonawcy 

  

Pozostałe oświadczenia: 

• zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami do-

tyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń 

oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

• oświadczam(y), że jestem(śmy) (mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem 

/średnim przedsiębiorstwem /jednoosobowa działalność gospodarcza /osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej /inny rodzaj):  

.......................................................................... 
                                                                         (należy wpisać właściwe) 

• oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia jako wykonawca; 

• oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie 

• oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicz-

nego w niniejszym postępowaniu.* 
Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 

1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

........... 
(należy wpisać TAK lub NIE) 

- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać: 
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku 
podatkowego: ............................................................................................, 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty po-

datku: ......................,4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie: ....................... 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1). 



* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wy-
kreślenie). 

 __________________________ ____________________________ 

_______________________________ 
 miejscowość, data imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


