
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

do postępowania na usługę Sprawdzenie poprawności i zgodności wykonania 

dostarczonych elementów metalowych z rysunkami technicznymi, ich ewentualna 

poprawa, zakup drobnych elementów złącznych, prawidłowe złożenie elementów, 

końcowe malowanie i uruchomienie wytłaczarki w zakresie poprawności działania 

podzespołów / 14/NEWEX na 2019 wyłączoną ze stosowania Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 / art. 4d ust. 1 pkt. 1 / art. 4d ust. 

1 pkt. 2, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

1 000 EUR / 30 000 EUR / 221 000 EUR 

 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenie do złożenia oferty i uznaję się za 

związanego określonymi w nim zasadami postępowania; 

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające 

na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty. 

3) Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznych. 

Jednocześnie oświadczam, że przystąpienie do postępowania z uwzględnieniem przepisów 

Rozporządzenia 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 Ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest wyrażeniem  zgody na 

upublicznianie moich danych dotyczących miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 

znajdującego pod adresem. 

4) 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 w niniejszym postępowaniu*. 

 

 

………………dnia………….…    …………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub osoby 

            uprawnionej do składania oświadczeń woli 

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 04.05.2016 r., str. 1). 
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 




