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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego   

Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie 
                                                                        ul. Tomaszowska 18 

22-440 Krasnobród 
Dane Wykonawcy: 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Firma, Nazwa, imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………….. 

Adres 

 

………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………….. 

Adres-email 

 

………………………………………………………………………….. 

NIP/REGON 

 

FORMULARZ OFERTY 

I. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na docieplenie stropu wraz z 

naprawą istniejącego stropu, wymianę konstrukcji i poszycia dachu oraz roboty towarzyszące 

w budynku klasztoru w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Podominikańskiego 

Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”, 

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytania i 

jego załącznikach, zgodnie z treścią zapytania i załączników, ewentualnie, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej zmian, jeżeli dotyczy i na niżej opisanych warunkach: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto: ……………………………. 

zł (słownie ……………………………………………………………………………………………….………..…………. złotych). 

2. Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi …………….%.  

3. Oferujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z pkt. 5 Zapytania 

ofertowego. 
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4.  Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane 

materiały …………….. (minimum 36 miesięcy) miesiące/-y od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy (kryterium dodatkowo punktowane)*. 

5. Oświadczamy, że udzielamy rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

II. Pozostałe informacje 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

3. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisania umowy na warunkach 

przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do Zapytania ofertowego wzorze 

umowy. 

4. Oświadczamy, że zamierzamy zrealizować zamówienie siłami własnymi/zamierzamy 

powierzyć część zamówienia podwykonawcom*/zgodnie z informacją zawartą w pkt. 5, o ile są 

znani na etapie składania oferty. 

5. Oświadczamy, że następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom: 

Lp. 

 
Firma Podwykonawcy 

Część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 

  

 

 

 

 

     Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, o ile są znani na etapie składania oferty. 

6. Wadium zostało wniesione w formie ……………………………………………….. .  

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam do oferty.  

Wadium należy zwrócić na nasze konto:  

Nazwa i oddział banku: ………………………………………………………………………………..... . 

Nr konta: ………………………………………………………………………………………………………… . 

7. Oświadczamy, że osobami uprawnionymi do podpisania umowy z naszej strony są: 

a)  ………………………………….. (imię nazwisko) –  …………………………………….  (pełniona funkcja) 
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b) ……………….………………….. (imię nazwisko) – …………………………………….   (pełniona funkcja) 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

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

9. Posiadamy fax o numerze: …………………………………………… .  

Telefon stacjonarny nr: ……………………………………………………………. .  

Telefon komórkowy nr: …………………………………………………………… . 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………… . 

10. Oświadczamy, że prowadzona przeze mnie firma zalicza się do kategorii 

małych/średnich/dużych* przedsiębiorstw.      

11. Oświadczamy, iż koordynatorem i osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy 

w zakresie realizacji umowy będzie: …………………………..……….……… tel. ………………………………..…….. 

adres email: …………………………… 

12. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT)    *. 

13. Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktur/y: 

a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na 

adres: ……………………………………………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego)     *, 

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na 

adres: ………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego)     *, 

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod 

warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  

Nazwa skrzynki – …………………; Skrócona nazwa skrzynki – ………………; Numer PEPPOL – 

…………………….     *. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

14. Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze konta: 

………………………………………………………………………………………………………………….………………* 

* - należy odpowiednio wypełnić 

15. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert 

oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku 
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przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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), zgodnie ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. 

poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji 

postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy/wypełnimy obowiązki informacyjne 

oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 

RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy/pozyskamy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 

16. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w Zapytaniu ofertowym. 

17. Oferta zawiera  ……………..  zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na 

docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę konstrukcji i poszycia dachu 

oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach przedsięwzięcia pn.: 

„Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

 

oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt. 6.2 Zapytania ofertowego. 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt. ………..... Zapytania ofertowego (należy wskazać właściwy punkt 

Zapytania ofertowego), polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: 

  

w następującym zakresie:   

  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 6.4 Zapytania 

ofertowego. 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie: 

 

  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt. 6.4 Zapytania 

ofertowego) 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

 

  

 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW: 

 
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Zapytaniu, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

w następującym zakresie:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile dotyczy)* 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam/y, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję/emy się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

 

………………………………………………………………………………….………… 

 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o 

ile dotyczy)*  

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy/om] 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), przewidywanych do 

realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu. 

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie ich 

zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza 

powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy 

zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. 

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje 

zatrudnienie podwykonawcy/ów. 

Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących 

części (zakresu) zamówienia 

Podwykonawca  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* 

Powierzany zakres zamówienia:  

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

 

…….……………………………………………………………………………………… 

 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o 

ile dotyczy)* 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 

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 ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby 

podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów 

udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y] 

 

 
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………………………………….………… 

 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - 

o ile dotyczy)*  

 

 

Oświadczamy, że w postępowaniu na docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, 
wymianę konstrukcji i poszycia dachu oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)* 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu) 
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(pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zapytanie ofertowe na docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę 

konstrukcji i poszycia dachu oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

 

Lp. 

Rodzaj i zakres robót 
budowlanych wraz z 
informacją czy jest to 

zasób własny czy 
udostępniony 

Podmiot, na 
rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane 

Miejsce 
wykonania 

robót 
Wartość brutto 

Data wykonania 
robót 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

 

UWAGA:  

Należy dołączyć dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



 

 

  

(pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB 

 

Zapytanie ofertowe na docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę 

konstrukcji i poszycia dachu oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

 

Niniejszym oświadczamy, że dysponujemy/ będziemy dysponować niżej wymienionymi 

osobami.  

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacje o kwalifikacjach 
zawodowych i 
uprawnieniach  

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

wskazanymi 
osobami  (up. 

umowa o pracę, 

umowa zlecenie, 

poleganie na 

osobach innego 

podmiotu itp.) 

Doświadczenie 
i wykształcenie 

1.  
  

  

2.      

 

UWAGA: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddani mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 



 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

My, niżej podpisani: 

  

  

działając w imieniu i na rzecz: 

  

  

ubiegając się o udzielenie zamówienia na: 

docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę konstrukcji i poszycia dachu 
oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach przedsięwzięcia pn.: 
„Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

 
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 6.4.2 ppkt. 12 

Zapytania ofertowego, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369 ze zm.)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 6.4.2 ppkt. 

12 Zapytania ofertowego, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369 ze zm.)*.  

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze 

złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

* - nieodpowiednie skreślić 

 



 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

 

Składając ofertę  na:  

 

docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę konstrukcji i poszycia dachu 
oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach przedsięwzięcia pn.: 
„Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” 

 

 

 

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

                                                                 (nazwa Wykonawcy) 

 

oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo 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  

prowadzeniem 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 z linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



 

 

Klauzula informacyjna 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”, 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że:  
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie z siedzibą: ul. Tomaszowska 18, 

22-440 Krasnobród; kontakt mail: parafia@krasnobrod-sanktuarium.pl, zwana w dalszej 
treści Zamawiającym 
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych możliwy jest przez adres email: kontakt mail: parafia@krasnobrod-sanktuarium.pl 

lub pod nr telefonu 602 248 194 oraz pod adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie z 

siedzibą: ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród. 

3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c 

Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na 

docieplenie stropu wraz z naprawą istniejącego stropu, wymianę konstrukcji i poszycia 
dachu oraz roboty towarzyszące w budynku klasztoru w ramach przedsięwzięcia pn.: 
„Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”. 
4. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

niezbędnym dla realizacji zamówienia, jest dobrowolne oraz konieczne dla zawarcia i 

wykonania umowy z Zamawiającym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z postępowania. 

5.  Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat 

liczonych od dnia zakończenia postępowania lub do upływu terminu możliwości kontroli 

projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego 

trwałości bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

7. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do: 
a) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia 

Ogólnego, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia 

Ogólnego  

c)  na podstawie art. 21 Rozporządzenia Ogólnego prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 

9. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 



 

 

10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwa, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników. 

11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana/Państwa uprawnień wskazanych pkt 8 

i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana/Państwa, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

12. Wystąpienie przez Panią/Pana/Państwa z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u 

Zamawiającego należy kontaktować się pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych 

Zamawiającego: e-mail: parafia@krasnobrod-sanktuarium.pl 

 
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 

 

Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


