
 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
 

Wykonawca:                                                                                                                      Zamawiaj ący:  

                                                                                                                         Gminny O środek Kultury  

                                                                                                  i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie    

          zał. nr 2 
       (str.1) 
……………………………........ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………
………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

                       Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówie ń publicznych (upzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA – (wzór) 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 upzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 upzp.   
 

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

   Podpisano ………………………………………………………………… 

                 podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14)  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………………………... upzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 upzp).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,                      na 

podstawie art. 24 ust. 8 upzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

   Podpisano ………………………………………………………………… 

                podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

            w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14) 
 

          



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                           zał. nr 2 (str.2) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 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. 
 

   Podpisano ……………………………………..… 
                podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 15)  
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 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. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

     Podpisano …………………………….………… 

                 podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14)  

 
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.  

                                             Podpisano …………………………………………… 

                podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14)  
 
    
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
 

                                                                                                                                                                                       zał. nr 2  (str.3) 
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 upzp. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy                                   
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz.176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                                    
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                                               i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące 
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział                                               
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami                         
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                       o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,                               
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz         z 2016 r. poz. 615); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
 

 

 



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
Wykonawca:                                                                                                                      Zamawiaj ący:  

                                                                                                                          Gminny O środek Kultury  

                                                                                                  i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 

            zał. nr 3  

……………………………………            

 …………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS, CEiDG 
reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówie ń publicznych (upzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

    Podpisano …………………………………………… 
      podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

      w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 15) 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

       Podpisano …………………………………………… 
                  podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

       w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14) 
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. Podpisano ……………………………………………  

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14 

       

                                                                                                                                              



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
                                                                                                                                                   Zał.  nr 4 

................................................ 
             (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

Doświadczenie Zawodowe 

(wzór) 
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania 
ofert, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 
jednej usługi. 
                                         

Składaj ąc ofert ę w post ępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  
przetargu nieograniczonego na „Organizacj ę kolonii letnich  dla dzieci z gminy 
Bolesławiec w 2020 roku”  przedkładamy  wykaz wykonanych usług   w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert,  
 

Zamawiający /odbiorca/ 

 

Przedmiot  
zamówienia  

 

 

Wartość zamówienia 

                      

       

     Data 

  wykonania 

               1           2           3          4 

    

    

    

    

 

Należy załączyć dokument/ty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
 
Podpisano …………………………………………………………………podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14)  

miejscowość ........................................ dnia.........................     

   

 

 

 

 



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
                                                                                                                                                  zał.  nr 5 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                                    

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ – (wzór)  

 

 

 
Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………………na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp oświadczam/my, że: 
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, 
którzy złożyli ofert ę w niniejszym postępowaniu *) 
 
lub 
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634.) 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, 
należących do tej samej grupy kapitałowej *) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w ust. 1 pkt 23 upzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

  Podpisano ………………………………………………………………… 
                 podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14)   
     

 

miejscowość ........................................ dnia.........................     

 

 

 

 

 

 



 

„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” 
     Zał. nr 6  

ZOBOWI ĄZANIE (wzór) 
innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a upzp. 
 
 
Zobowiązuję/my się .................................................................................................................... 

                                       (nazwa i siedziba podmiotu udostępniającego zasoby) 
 
 
do oddania Wykonawcy: .......................................................................................................... 

                                       (nazwa i siedziba Wykonawcy) 
 
W ramach realizowanego przez Gminę Bolesławiec zadania pn.  
 
na „Organizację kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku”      
Niezbędnych zasobów dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania następujących 
dostaw (patrz; Rozdział V pkt.2 ppkt 2.3. SIWZ): 

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

Zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia*)  
………….……………….....…..………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 upzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 upzp.   

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/podpisami świadom/i 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 
 

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

   Podpisano ………………………………………………………………… 

                 ( Imi ę i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                                             do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby) 
 
*)  Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu oznacza, że podmiot zrealizuje dostawy (jako podwykonawca) do realizacji, których te zdolności 
są wymagane  
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.........................................                                                                

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                                    

                                                                                 WYKAZ 

      Budynków kolonijnych będących w dyspozycji wykonawcy, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, 
dostępnych dla kolonistów znajdujących się na terenie ośrodka oraz informacje o ośrodku. 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Organizację kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2020 roku” proponujemy w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia następujące, będące w naszej dyspozycji, obiekty kolonijne, kulturalne i rekreacyjne itp.: 

Rodzaj budynku 

murowany/inny 

     (określić jaki) 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

Pokoje z łazienkami w proponowanym obiekcie kolonijnym  

Liczba pokoi  -  i  ilu  osobowe   

    

    

    

    

    

    

 
Świetlica………………………………………..m2 

    
Podstawa dysponowania wskazanymi zasobami ……………………………………………………… (np. własność, dzierżawa, 

użyczenie, itp.) 

                      

 

        Podpisano ………………………………………………………………… 
                 podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14   
  

 

    

miejscowość ........................................ dnia.........................     
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.........................................                                                                

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                                    

 

 

 

                                                                          OŚWIADCZENIE   ( wzór)        

 

               Niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty i podpisaniu umowy ubezpieczę każdego 

uczestnika kolonii (dzieci oraz kadrę) od NNW na kwotę 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy) za jedną osobę. 

 

 

 

   Podpisano ………………………………………………………………… 
                  podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli  

     w imieniu Wykonawcy patrz Rozdział XI punkt 14   
     

 

 

 

miejscowość ........................................ dnia.........................     
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypeł nienia obowi ązków 
informacyjnych wynikaj ących z RODO  

 

Wprowadzenie 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO  

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO  względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 

zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie 

wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie 

takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby treść 

oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego. 

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który 

może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

w zamówieniach publicznych.  

  

 
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).  
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy 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.* 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                       podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
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 treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 
 

 


