
 

                                                                                                      Zał. Nr 2 

 

 

Doświadczenie Zawodowe 

(wzór) 
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 
jednej usługi. 
                                         

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym (do 30 000 Euro) w trybie zaproszenia 
do składania ofert na „Organizację kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2021 
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)  

 

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

   

 

 

 

 

 



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

 

     Zał. nr 3  

ZOBOWIĄZANIE (wzór) 
innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  
 
 
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 2021 roku”      
Niezbędnych zasobów dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania następujących 
dostaw: 

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

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

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

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

    

 

 

Podpisano ………………………………………………………………… 

                 ( Imię 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  
 
                                                                     



                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                   zał.  nr 4 

 
.........................................                                                                
(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 2021 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  

 

    

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

 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                         
 



 
                                                                                                                                                  zał.  nr 5 
 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych wynikających 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.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  

 

 
* 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). 

 
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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.........................................                                                                
(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        

 

 

 

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

 


