Warszawa, dnia 10.09. 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Spiska 1
02-302 Warszawa

Zapytanie ofertowe
na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa o mocy 24,7 kWp”
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Spiska 1
02-302 Warszawa

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1843), wartość zamówienia nie
przekracza kwoty 30 000 euro.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Dostawa, montaż i
uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 97,
ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa o mocy 24,7 kWp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa
dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,7 kWp na dachu
budynku Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa.

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się z elementów:
modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 325Wp i
sprawności powyżej 19,5%; panele fotowoltaiczne objęte gwarancją
producenta min. 12 lat;
falowniki trójfazowe dla modułów fotowoltaicznych przekształcających
energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach
dostosowanych do sieci, do której falownik przekazuje nadmiar

wyprodukowanej energii; falowniki o sprawności min. 98% (ważonej
sprawności europejskiej) oraz objęte gwarancją producenta na min. 10 lat;
konstrukcja systemu mocowania dla modułów fotowoltaicznych- konstrukcja
wsporcza, balastowa, konstrukcja objęta gwarancją min. 10 lat;
system zabezpieczeń elektroenergetycznych
(przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe);
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okablowanie, system połączeń;
system monitoringu on-line;
uruchomienie instalacji;
przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń;
przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz
ogólnego schematu instalacji
Montaż urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta wybranych elementów, zgodnie z Polską Normą. Urządzenia i elementy
instalacji fotowoltaicznej muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,
posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu
lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i
usługi, służy to tylko celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne
określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez
Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert jakościowo równoważnych, spełniających parametry
określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o
parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu
oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, odpowiadający
zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały
równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
udowodnienia przez wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia odpowiednich
dokumentów potwierdzających, że te materiały i urządzenia są równoważne.
Wszystkie oferowane materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
od praw osób trzecich; nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i
zabezpieczenia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumenty niezbędne do właściwego operatora
dystrybucyjnego sieci energetycznej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymaga się zachowania należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu prac montażowych w
celu zapoznania się z warunkami realizacji montażu oraz ewentualnymi utrudnieniami i
uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę i nie może
być to powód do wysuwania roszczeń i żądania zwiększenia wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
Zaleca się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót montażowych i po zakończeniu
robót montażowych wykonał dokumentację fotograficzną stanu istniejących obiektów i
terenu objętego inwestycją i udostępnił ją Zamawiającemu.
Wszelkie prace montażowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności zapewniając bezpieczeństwo
użytkowników obiektu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia
zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi i
opiniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i instrukcjami
producentów stosowanych urządzeń i materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji
zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich elementów i uwarunkowań
istniejącej infrastruktury.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy teren objęty robotami
na czas prowadzenia prac montażowych. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania prac w taki sposób, aby ograniczyć maksymalnie negatywny wpływ tych
prac na funkcjonowanie szkoły.
Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji. W okresie
gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy w ciągu 14
dni roboczych od dnia zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, takie jak zabezpieczenie terenu
prowadzonych prac montażowych, dozór miejsca wykonywania prac, gromadzenie,
transport, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów, doprowadzeniem
terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego
oraz rekompensata ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym
wykonywaniem robót przez Wykonawcę, organizacja placu budowy oraz organizacja i
utrzymanie jego zaplecza, wykonanie czynności objętych zakresem zadania zgodnie z
wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i
środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji niniejszego przedsięwzięcia: do 30 dni od dnia podpisania
umowy

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH
WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy łącznie spełniają
warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia: wykonawca posiada certyfikaty i umowy
instalatorskie wystawione przez producentów oferowanych produktów; wykonawca ma
być autoryzowanym serwisantem oferowanych urządzeń, co potwierdzi odpowiednimi
certyfikatami i umowami serwisowymi; wykonawca musi posiadać niezbędne
doświadczenie zawodowe w montażu - w ciągu ostatnich 3 lat, Wykonawca posiada
odpowiednie certyfikaty i uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego i
energetycznego dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych; Oferent będący
głównym wykonawcą przedmiotowej instalacji ma posiadać podpisaną umowę
serwisową z producentem oferowanych inwerterów. Mając na uwadze rzetelność
prowadzonych robót montażowych i doświadczenie osób realizujących niniejsze
zamówienie, Wykonawca przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami.
Wykonawca w celu zapewnienia terminowego wykonania instalacji fotowoltaicznej
przedstawi w swojej ofercie numery seryjne wszystkich ofertowanych produktów tj.
inwerterów, paneli fotowoltaicznych.
sytuacja ekonomiczna lub finansowa: przedstawienie przez wykonawcę dokumentów
poświadczających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej
1.000,000.00 zł.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia; w
oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu
weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada wymaganiom
Zamawiającego; jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia; zawiera błędy w obliczeniu ceny; jej przyjęcie
naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
Opis sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Wszyscy wykonawcy poddawani są ocenie wstępnej, która odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez

Zamawiającego; stanowić to będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu ostatecznego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie podlegać
będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie dokumentów i oświadczeń.
Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń i dokumentów.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy winni przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
Formularz ofertowy
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości co najmniej 1.000,000.00 zł.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty w niniejszym, postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do
podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty, oświadczenia podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia, informacje,
Zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz.

2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 123).
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na
kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego (sekretariat):
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa, w terminie do 18.09.2020 r., do
godz. 13.30.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (biuro dyrektora):
Szkoła Podstawowa nr.97 ul. Spiska 1 -02-302 Warszawa w terminie do 21.09.2020 r.,
do godz. 11.00.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym. Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi składający ofertę.
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w
dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą
odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do
oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela.
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami i przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały. Obowiązkiem
wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
i zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszego zapytania tj. Szkoła Podstawowa nr 97,
ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa w terminie do 18.09.2020 r., do godz. 13.30. i
oznaczone w sposób: „Oferta PV”.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert, zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie to
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko
wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen. Cenę oferty należy podać w PLN (złotych polskich). Cena musi być
wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania
jednostek w tysięcznych częściach złotego).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, lub gdy cena jest niższa o co najmniej 30% od
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami, potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ
PRZY WYBORZE OFERTY:
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania, jeżeli:
Oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta została
złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca przedstawił ofertę
zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,
którym przypisano znaczenie:
Cena ofertowa brutto-100%

Ocena kryterium „Cena ofertowa brutto”, dokonana będzie na podstawie ceny brutto
zawartej w formularzu ofertowym według wzoru:
C =(Cn/Cw)x 100%, gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ocenianych (nieodrzuconych) ofert
Cw - cena oferty ocenianej
Liczba 100 - mnożnik zastosowany w celu uzyskana wyniku w postaci liczb,
Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania
przedstawione przez Zamawiającego i uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
INFORMACJE JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą
ofertę.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty powiadomi wykonawców.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń szkoły.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. W
przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr
61, ul. Białobrzeska 27, 02-340 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego- „Dostawa,
montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,7 kWp na dachu budynku
Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
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;
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.
ZAŁĄCZNIKI:
1 Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………….., dnia ………….

………………………………………………………..

Miejscowość

Czytelny podpis osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

