
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   

 z ogólnej liczby 

stron 

  

                               (pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
na zadanie pn. 

 

 

„Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: „Wspieranie różnicowania 

działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej 

podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury“.  

 
dla 

 

Damian Władysław Rybacki, Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik. 
 

Wykonawca: 

1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

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

2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

3.Numer telefonu: .............................................................  

4.Numer faxu: ................................................................... 

5.Numer REGON:.............................................................  

6. Numer NIP: ................................................................... 

7. e- mail ….......................................................................... 

8. Numer konta bankowego: .................................................................................................................... 

9.  Termin wykonania zamówienia .............................................. 

 

………………………………………, dnia ……………………… 

     

      

      …………………………………………………………… 

         (Imię i nazwisko, pieczątka 



 

 

  Załącznik nr 1 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 Strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 
„CENA OFERTY” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w zapytaniu 

ofertowym na zadanie pn:   
„Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: „Wspieranie różnicowania 

działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej 

podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

 
 

Lp. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu 

Jednost
ka  

miary 

Ilość  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto /zł/ 

Wartość brutto 
/zł/ 

1. 
 

BETON KOMÓRKOWY: 12X24X59, 

KL 500     

szt. 3800 

  

2. BETON 
TOWAROWY: C20/25W8                  

m³ 70 
  

3. WIĘŹBA DACHOWA 
IMPREGNOWANA    

m³ 42,6 
  

4. PRĘT FI 16 ŻEBRO  
tony 1,70   

5.  PRĘT FI 12 
ŻEBRO                                      

tony 1,40 
  

6. PRĘT FI 10 ŻEBRO  
tony 1,50   

  

                                                    Łączna cena brutto:  ………………..…..…………….. 

zł 

 
 

Data:………………………………….    ………………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 
 

      …………………………………………………………… 

        (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 Załącznik nr 2 



 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków  

 

 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na 

zadanie:  „Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: „Wspieranie 

różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się 

przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 

obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej 

rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

 

oświadczam, że spełniam poniższe warunki: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to      

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

 

....................................... 
(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
 

 

     ………………………………………, dnia ……………………… 

         

 
       ……………………………………… 

       (Imię i nazwisko, pieczątka)                

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  Załącznik nr 3 

                                                                                                                                       (wzór umowy) 

 

 

UMOWA  Nr .........../2020 

 

zawarta w dniu  ...................2020 roku  

pomiędzy: 

 

Damian Władysław Rybacki, Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik. 

NIP: 5941476559 

REGON: 320767053  

 

reprezentowanym przez: 

 

Damian Władysław Rybacki, Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik. 

 

 

 zwaną dalej „Zamawiającym" 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez  

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

z siedzibą.......………………………..................… 

posiadającą numer identyfikacyjny  

 

NIP ............................................  REGON ........................................  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie  przeprowadzonego postępowania 

prowadzonego na zasadzie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na podstawie        art. 

4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały budowlane w ramach 

projektu: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej 

służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale II Zapytania ofertowego.  

 

 

 



 

 

 

                                                                          § 2  

TERMINY REALIZACJI 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

§ 3 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego 

wykonania czynności objętych umową. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostawy osobie trzeciej, chyba że Zamawiający 

wyrazi na to pisemną zgodę.  

3. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa            

w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się:   

1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać 

bezpieczeństwa ludzi i mienia;    

2) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, standardami, w pełnej zgodności z technologią i instrukcjami 

producentów i dostawców materiałów oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

3) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia; 

4) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji 

niniejszej umowy w tym: 

1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek wykonywania przedmiotu 

umowy; 

2) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu umowy; 

3) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy 

udziale podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot 

umowy; 

4) za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi 

się posługuje. 

3. Wykonawca gwarantuje : 

1) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy, 

2) niezmienność cen w okresie realizacji całości przedmiotu umowy, 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego.   

5. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z 

których pomocą wykonuje przedmiot umowy.   

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy 

oraz odpowiedzialność za utratę, braki w kompletowaniu lub uszkodzenie towaru do czasu 

odbioru przez Zamawiającego.     

 



 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w 

kwocie netto   …………… zł (słownie: …………..zł) plus obowiązujący podatek …% VAT tj. 

……zł, brutto: ….. zł  ( słownie: …………………zł). 

 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

 W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia 

brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według 

obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto. 

 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie 

przy realizacji niniejszej umowy w tym w szczególności: cenę materiałów budowlanych, koszty 

transportu, koszty rozładunku, podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze.  

 Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy: 

.............................. (nazwa banku) nr  rachunku  ...................................................., w terminie do 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

 Wykonawca  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7 

WARUNKI ODBIORU  

 

 Przedmiot umowy realizowany będzie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.  

 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy własnym transportem oraz rozładunku  w  miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

 Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się na miejscu dostawy 

wskazanym w  ust. 1 niniejszej umowy. 

 Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 

podpisanego przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Protokół z odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ODBIÓR 

 

1. Zamawiający odbierze dostarczone wyroby, sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko 

protokół bez uwag podpisany przez zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela 

będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający sprawdzi dostarczone wyroby w obecności przedstawiciela wykonawcy,                   a 

w przypadku stwierdzenia wad jakościowych, bądź braków ilościowych zgłosi wykonawcy 

zastrzeżenia. 

3. Wykonawca odbierze dostarczone wyroby nie spełniające warunków umowy na swój koszt,           a 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie, dostarczy  nieodpłatnie 

wyroby wolne od wad. 



 

 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany na wyrób wolny 

od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach 

w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawione materiały 

budowlane nie odpowiadają opisowi zawartemu w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie zamówienia zgodnie z 

opisem. W  takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od 

opisu zawartego w załączniku 1, w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron. 

6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, bez konsekwencji w postaci zarzutu 

niewłaściwego wykonania umowy oraz bez prawa domagania się przez wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń finansowych z tego tytułu.  

 

§ 9 

PŁATNOŚĆ 

 

1. Wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotów umowy będzie wypłacone Wykonawcy po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

2) podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 

3) prawidłowym wystawieniem faktury VAT. 

2. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  

3. Wykonawca wystawi fakturę w minimalnej szczegółowości: przedmiot umowy / ilość /cena netto 

/ stawka VAT / wartość brutto. 

4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.  

5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod 

jakimkolwiek tytułem praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy 

na rzecz osób trzecich. 

7. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję wdrażającą, termin zapłaty 

wynagrodzenia może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty 

wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.   

 

§ 13 

 OSOBY DO KONTAKTU 

  

 Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……………………tel. ………………………., e-mail: 

…………………… 

2) ze strony Zamawiającego: Damian Władysław Rybacki, Łasko 29E,                          73-240 

Bierzwnik, tel. 609 104 659, e-mail: kalina@obozy-sportowe.info 

3) w sprawach proceduralnych: Krzysztof Woźniak, tel. 731 812 768,                              e-mail: 

zamet.k@wp.pl 

 Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

mailto:kalina@obozy-sportowe.info


 

 

§ 14 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 

odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary 

umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczenia kar oraz ich wysokość: 

1) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kar umownych w wysokości 

równowartości 1% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości 

równowartości 20% kwoty brutto określonej w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

3. Wysokość kar umownych naliczonych wg treści § 14 ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości 

umowy brutto, określonej w § 6 ust.1  

4. Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia 

przysługującemu wykonawcy na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego na 

co wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku niemożliwości dokonania potrącenia z wynagrodzenia, kwoty kar umownych, o 

których mowa w ust. 2 i 3 wykonawca ma obowiązek  uregulować w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty księgowej wystawionej przez zamawiającego. 

6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej umowy i wadliwie 

realizuje jej przedmiot, 

) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że zachodzi 

prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie. 

) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia 

ponad 7 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,  

) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej 

umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje 

w  zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,  

) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,   

) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego 

uzasadnienia i może nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej części umowy. 



 

 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwrotu 

tego co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły. 

 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 4 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

 

 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na zadanie: „Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: 

„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej 

służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości. 

 

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) 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. 

 

 

 

…………………..…………………..……….. 

data i podpis osoby upoważnionej



 

 

 
 Załącznik nr 5 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 

__________________, dnia _____________ r. 

 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 

INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego pn.  

„Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: „Wspieranie 

różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności 

gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

 

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.** 

 

 

________________________________  

(podpis)   

 

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 

 

 

 



 

 

 


