
 
Załącznik nr 3 

 

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

 (miejscowość, data) 
Pieczęć firmowa Oferenta: 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w nawiązaniu do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym z dnia 

15.06.2022 r. dotyczącym sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej 
Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie. 

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

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 
Reprezentując 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Pełna nazwa i adres firmy 

oświadczam/y, że: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi  
do wykonania Zamówienia, 

3) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 

 
 
 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Oferenta 

  



 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130000 zł 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Nowym 
Żmigrodzie adres: ul. Mickiewicza 6, 38-230 Nowy Żmigród,  reprezentowaną przez Dyrektora 
Przedszkola. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
oswiatarodo@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 
z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego poniżej 130000 zł na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do 
stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie na rok szkolny 
2022/2023, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione 
na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.; 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 
zł.; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



 
Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, 
zamieszczoną w ogłoszeniu 
 
 
 
 
 

 
............................................... 
   (data i podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 


