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zAPRoszENIE Do SKŁADANIA oFERT zAWIERAlĄcYcH cENĘ

WielospecjaIisĘczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w
Zgorzelcu

zaprasza do złożenia oferty, zawierającej cenę,

W postępowaniu W trybie aľt. 4 pkt 3 ppkt. ja) ustawy z dnia 29 sýcznia 2004r.,,Prawo zamówień

publicznych" (tj. Dz. U' z20L7 r. poz. 1579 z pőźn. zm.), którego przedmiotem jest

nazwa postępowania,

Zaciągnięcie kredytu lpożyeki inwesĘcyjnego w kwocie 9 846 060'00 PLN'

Pľzeznaczonego na finansowanie udziału własnego i prcfinansowanie zadania

współfinansowanego ze śrcdków uniinych. Projekt: Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie

onkologiczne _ Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdľowotnych dla pacjentów

z problemami onkologicznymi wprzezzakup nowo,czesnego sprzętu medycznego i

wykonanie nlezbędnych prac budowlanych - Pľojekt paftnercki

ZATWTERDZAM

DYREKTOR
WielospecjalisĘcznego Szpitala - Samodzielnego

Publicznego zespďu opieki Zdrowotnej

w

ZoÍia



Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

WielospecjalisĘczny Szpita! - Samodzielny Publiczny Zespď opieki Zdrowotnej

w Zgorzelcu

I. PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

Pzedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu/poŻyczki ĺnwesýcyjnej krótkoterminowej wraz z

refinansowaniem poniesionych wydatków na projekt'

Struktura finansowania

1) Projekt: Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie onkologiczne - Poprawa jakości i dostępności do

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup

nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych - Projekt
paľtnercki

Okres realizacji: 05 marca 2014 roku do 02 listopada 2018 r

Kwalifikowalna waftość projeKu :

Część po stronie Ws-sPZoZ w 7gorzelcu

3t 476 018,29

15 578 22t,00

Dofinansowanie projektu 85o/o 13 241488,00

Wtym

Kredyt/połczka na prefinansowanie (spłata z dotađi UE) 8706 590,00

a dofinansowanie do refundacji x 4 44Ĺ 398,00

dofinansowanie do zapłaty z własnych środków 93 500,00

1

a

Udział własny 15 o/o 2 336 733'oo

W tym

. kredyt/pożyczka krótkoterminowa (spłata z rcfundaqii)

. kredyt długoterminowy w BGK

. wkład własny do zapłaty ze środków własnych

. wkład własny zapłacony ze środków własnych

L t39 47O,OO

396 987,00

16 500,00

783 776,00

xRefundacja to w zeczywistości środki z dotacji RPo aĺe doĘczące już poniesionych wydatków(zapłaconych w

całości na dzień dzisiejszy ze środków zamawiającego) - kwota ta w dużej części została już uwzględniona w

złożonym na wniosku o płatność. Dotacja w rozumieniu zamawiającego to ta część środków RPo co do któĘ na

dzień dzisiejszywydatkinie zostaĘ jeszcze poniesione ibędą rozliczone m'in' tą poŻyczlęlkredytem.



il. SposobzabezpieczeniatransakQi

a) weksel in blanco wrazz deklaracją wekslową na wzorach Zamawiającego

b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc

c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania w Banku Wykonawcy:

o w terminie do 2 miesiąca od zakończenĺu kwaftału kalendarzowego:

- kwaftalnego sprawozdania finansowego (bilans i rachunek zysków i strat l) wraz z informacją nt.

struktury czasowej ĺjakościowej należności i zobowiązań;

o roCzn€9o sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem biegłego rewidenta wraz z informacją nt'

struktury czasowej ijakościowej należności i zobowiązań

ilI. Warunkispłatykredytu/pożyeki

a) Jedna rata kapitałowa na koniec okresu kredytowania

b) spłata kapitału do 30.06.2019 roku

c) odsetki płatne miesięcznie w okresie od pierwszego dnia wykorzystania kredytu/pożyczki do dnia

całkowitej spłaĘ

d) kapitał płatny po otrzymanĺu dofinansowania z insĘrtucji finansującej oraz refundacji doýchczas

poniesionych wydatków

e) Sposób zapłaý prowizji: Zamawĺający nie dopuszcza kosztów prowĺzji

f) oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane będzie w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR lM

zwaną dalej ,,stawką bazową" i będzie równe stawce bazowej powiększonej o stałą mażę banku

9) vĺysokość stawki bazowej, o KóĘ mowa W pkt e, określana będzie na okres 1 miesiąca i stanowi stopę

WIBoR dla depozytów jednomiesięcznych Wyznaczoną na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i

obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca

h) ustalona w sposób określony W plđ f stawka bazowa obowiązywać będzie 1-go dnia miesiąca

rozpoczynającego miesiąc kalendazowy

ĺ) zmiana oprocentowania kredytu/poŻyczki następować będzie automaĘcznie, na skutek zmiany stawki

bazowej

j) zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki zgodnie z pkt h, nie będzie powodować konieczności zmiany

warunków umowy w formie pisemnego aneku



k) odsetki od wykozystanego kredytu lpożyczki naliczane będą od kwoĘ aKualnego zadłużenia i podlegać

będą spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od

pierwszego miesiąca po uruchomieniu transzy kredytu

l) odsetki od wykorzystanego kredytu lpoŻyczki naliczane będą za każdy rozpoczęty dzień wykorzystywania

kredytu

m) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 365/366 dni

n) w celu wyliczenia ceny oferý proponujemy przyjęcie, na potrzeby stosownych obĺiczeń, uruchamianie

jednej transzy kredytu/pożyczki w wysokości 9 846 060,00 zł wypłacanej 29.10.2018 roku przy stawce

WIBR lM z dnia 04.10.2018 r.

il. Uľuchomienie kredytu/pożyczki

a) w transzach zgodnie z przedłoŻoną dyspozycją o uruchomienie kredytu/poŻyczki na rachunek bankowy

Ws-sPZoZ w Zgorzelcu nie później niż do 31 października 2018 roku

b) kredytlpożyczka powinien zostać udzielony w terminie do 1 dnia roboczego od daĘ zgłoszenia przez

Zamawiającego pisemnie zapotrzebowania na środki, co oznaczat że najpóźniej w wyżej wym' terminie

Wykonawca ma postawić do dyspozycji Zamawiającego żądaną kwotę transzy kredytu/pożyczki tj.

dokonać przelewu na wskazany przezZamawiającego rachunek bankowy, w przypadku opóźnienia

wpłaty zamawiający naliczy odsetki ustawowe za kaŻdy dzień zwłoki,

c) zamawiający zobowiązuje się po uruchomieniu kredytu/pożyczki przedstawić dokumenĘ (faKury,

rachunki lub inne dokumenĘ np. zestawienie) rozliczające uruchomioną transzę w terminie 14 dni od

uruchomienia transzy

d) zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia kredytu/pożyczki faKurami wcześniej opłaconymi ze

środ ków wła snych kredytobiorcy ( ref u ndacja pon iesionych wydatków)

e) obsługa kredytu będzie trwać do chwi|i całkowitej jego spłaý przezZamawiającego

f) Wynagrodzeniem wykonawry z Ęrtułu realizacji umowy będą wyłącznie odsetki od kredytu' Zamawiający

nie dopuszcza ponoszenia opłat i prowizji z innych Ęĺtułów

v. Kľyteria wyboru (sposob oceny poszczególnych kfieriów)

a) marża banku - 1000/o

Za najkorzystniejszą ofeftę uznana zostanie ofefta o najniższej marży banku.

Nĺezwłocznie po wyboze najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

l<tórzy złożyli ofeĘ o: wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, Kórych oferty zostały odzucone.



VI. Istotne warunki umovvy wraz z dopuszczalnymi zmianami postanowień umowy oraz
określeniem warunków ich zmiany

A)

Istotne warunki umowy wrazze zmianami i ich warunkami:

- kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez

Zamawiającegot przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawafte w niniejszym zaproszeniu,

- możliwość rezygnacjiz uruchomienia kredytu/pożyczkibez dodatkowych prowizji i opłat,

- możliwość pzedterminowej spłaty całości lub części kredytu/pożyczkibez dodatkowych prowizji i opłat,

- możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytulpoŻYczki bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,

- możliwość renegocjowania warunkóW umowy kredytu/pożyczki _ w przypadku zmiany obowiązująrych

przepisów prawnych - W tym również regulaminów obowiązujących w banku.

- możliwość spłaty kredytu/pożyczki wraz odsetkami w innych terminach niż ustalone w harmonogramie

wykorzystania i spłat kredytulpożyczki, ustalonych w drodze przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej_ na

warunkach nie wyższych niż zawafte w złożonej przez Wykonawcę ofercie do niniejszego postępowania

- możliwość wykorzystania kredytu/pożyczki w innych terminach i wysokościach transz, niż wskazane w

harmonogramie wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki,

- możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej

VII. DokumenĘ do zbadania zdolności kredytowej oraz dokumený Ęestrowe, udostępnione zostały przez

Zamawiającego na stronie internetowej www.sozoz.zoozelec.pl :

A) DokumenĘ do zbadania zdolności kredytowej:

1. Podstawowe informacje o WS-SPZOZ 30.06.2018

2. Badanie i sprawozdania finansowego za 2017

3. Bilans na 30.06.2018

4. Rachunek Zysków i Strat na 30.06.2018

5' Struktura na|eżności i zobowiązań na 30'06'2018

6. Prognozy sprawozdań 31.12.2018

7' Prognozy sprawozdań 3I.I2.20I9

8. Sprawozdanie MZ-03 za 20L7

9. Kredfi i pozyczki wg stanu na dzień 31'08'2018

10. Spłaý kredytów i pożyczek od I do VIII 2018 r.

1 1. Umowa Projekt Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie onkologiczne cz' 1

12. Umowa ProjeK Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie onkologiczne cz.2

13. opinia WFoŚ

14. opinia Milĺenium

15. opinia NFoś

16. oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych



B) DokumenĘ Ęestrowe WS-SP ZoZw Zgozelcu:
a) zaświadczenie NIP

b) NrP4

c) REGON

d) KRS

e) nadanie Statutu

f) Statut WSSPZOZ

g) zmiana statutu

h) Zaświadczenie o wpisie do rejestru

i) Uchwała o powołaniu Dyrekora

j) vAT suE

k) vATs

C) Wzory:

a) deklaracja wekslowa

b) weksel

VIII. DoKuMENTY' rróne NALEżY zŁoYi,WRAiz Z oFERTĄ:

1. zezwolenie uprawniające (zezwolenie Komisji nadzoru Finansowego lub inny akt prawny zezwalająry na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) do wykonywania czynności

bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29.08.t997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., Nr 1876 ze zmianami), a w
pnypadku określonym w art. 178 ust' 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwieľdzający rozpoczęcie

działalności pzed dniem wejścia w życie ustawy, nie dotyczy insĘĺtucji finansowych niebędących bankami

2' Aktualnego odpisu z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji'

IX. Miejsce i termin złożenia oferĘ.
1. ofeĘ należy złoŻyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Ekonomiczno - Finansowym - I piętro

budynku administraqii, pokój nr 3

Ws-sPzoz w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 1!-12,59-900 Zgorzelec,

w niepzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2018rr do godz. 12:00.

Zamawiający pracuje w dni ľobocze w godzinach od 7.30 do 15.00

2. ZłoŻenie oferĘ w miejscu innym, niżwyŻej opisane może skutkować nie dotarciem ofeĘ do Zamawiającego W

terminie Wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie

brała udziału w niniejszym zapytaniu ofeftowym.

3. otwarcie ofert naĘpi dnia 22.lo.2018r. o godz. l2:3o, w siedzibie Zamawiającego w Dziale

Ekonomiczno _ Finansowych _ I piętrc budynku administraqji Ws- sPzoZ w Zgorzelcu przy ul.

Lubańskiej Ll.-Ĺz, pokój nr 3' Otwarcie ofeń jest jawne.

4' Bezpośrednio przed otwarciem ofeft Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza pneznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.



5' ofertę należy złozyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to żadnych

wątplĺwości co do możlĺwości jej wcześniejszego otwarcia ĺub ujawnienia treści ofeĘ pzez osoby

nĺeupoważnione.

Kopertę należy zaadresować podając: DANE ADRESOWE WYKONAWCY oraz ZAMAWIAIĄCEGO :

Wielosoecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespoł ooieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Dział Ekonomiczno - Finansowy

Agnieszka Bogdanowicz

59-900 Zgorzelec, ul' Lubańska 11/12

OFERTA - KREDYT

NIE oTWIERAĆ PRZED TERMINEM oTWARCIA oFERT

x. Pozostałe infoľmacji Zamawiającego.

1. Kazdy Wykonawca może złoŻľyćýlko jedną ofeńę na całość zamówienia-w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. W przypadku złoŻenia przez Wykonawcę wĺęcej niż jednej ofefi na całość zamówienia -

wszystkĺe,,zd u blowa ne" ofeĘ tego Wykonawcy zosta ną od rzucone przez Zamawiającego.

2. Niniejsze zapytanie ofeftowe prowadzone jest w języku polskim' Dokumený sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski'

3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4' Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:

4't. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo

pocztowe,

4.2 za pośrednictwem faksu,

4.3 przy użyciu środków komunikacjĺ elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. ofeĘ składa się pod rygorem nieważnoścĺw formie pisemnej.

6. Zamawiający nie udzĺela żadnych ustnych i telefonicznych ĺnformacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane

zapytania.

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawĺającego o wyjaśnienia treści zapytania ofeftowego. Zamawiający

udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod

warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofeftowego wpłynie do siedziby

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w Kórym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania

ofert. Jeżeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do siedziby

Zamawiającego, po upływie terminu składania wniosku (zapytania) lub będzie doýczył udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia. Przedłużenie

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa powyżej.

Treść zapytaŕl wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający umieści bez ujawnienia źródła zapytania

na swojej stronie internetowej.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upĘwem terminu składania ofeft zmienić treść

zapytania ofeftowego. Dokonaną zmianę zapytania ofeftowego Zamawiający udostępnia na stronie

ĺnternetowej.

9. Ętania odnośnie zapisów ZAPYTANIA oFRToWEGo, sposobu złożenia ofeĘ oraz realizacji zamówienia

należy pzesłać na numer faxu: 75 77 50 3o3 lub pocztą eleKroniczną na adres:

a.bogdanowicz@spzoz.zgorzelec.pl



Adres do korespondencji listownej:

Wielospeqialistyczny Szpita! - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdľowotnej w Zgozelcu
Dział Ekonomiczno - Finansowy

ul. Lubańska ll-Lz, 59_900 Zgorzelec

10. osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Agnieszka Bogdanowicz - Główny Księgowy, tel.

571 334 855.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofeft.

12. Wykonawca spoządza ofeftę zgodnie z zapytaniem ofeftowym.

13. Wykonawca ponosi wszelkie kosĄ związane z pzygotowaniem i złożeniem ofeĘ.
L4. Zamawiająry nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian, bez

zgody Zamawiającego.

15. ofefta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie ofefi. oznacza to, jeżeli z dokumentu

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenĘ wchodzące w skład ofeĘ muszą być podpisane przez

wszystkie te osoby.

16. Pďnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy' zaciągania w jego imieniu

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie ofefi oraz podpisania oferý musi bezpośrednio

wvnikać z dokumentów dołączonych do ofeĘ. oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do ofeĘ
należy dďączyć oryginał lub notarialnie ootwierdzonv odois takiego oďnomocnictwa, wystawionego do

reprezentowania WykonawCy przez osoby do tego upełnomocnione'

Ĺ7'Zawaftość oferĘ. Złożona ofeÉa musi zawierać:

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) do wykonywania czynności

bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówĺenia, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29.08.I997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 22077 r., Nr 1876 ze zmianami), a w

pzypadku określonym w aft. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe ĺnny dokument potwierdzający

rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, nie doĘczy insýtucji finansowych

niebędących bankami,

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

18. Zamawiający zastrzega, Że może na każdym etapie zapytania ofeftowego, dokonać unieważnienia zapytania

ofeftowego bez podania przyczyn.

19. Zamawiający informuje, że W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej ofercie przetargowej, będzie mógł

dokonać stosownych popraweĘ jeżeli ich poprawa nie będzie powodować istotnej zmiany treści złożonej ofeĘ'
20. Zamawĺający informuje, że w przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów, wezwie wykonawcę

W Wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia brakujących dokumentów'



Załącznik nr 1do zapytania ofertowego

dn.

OD:

(nazwa Wykonawcy)

(siedzlba Wykonawcy, województwo)

(telfax)

(EMAIL, STRONA INTERNETOWA)

OFERTA

DLA: WIELOSPECIALISTYCZNY SZPITAL . SAMODZTELNY PUBLTCZNY

zEsPoŁ oPIEKI zDRoWoTNEJ W zGoruzELcU

59-900 Zgorzelec

ul. Lubańska 1U12
tel. 571 334 686 fax75 77 50 L73

Naw!ązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Zaciągnięie kredytu/pożyeki inwesĘcyjnego w kwocie 9 846 06ą00 PLN,

pnzeznaozonego na finansowanie udziału własnego i pľefinansowanie zadania

współfinansowanego ze środków unijnych. Projekt: Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie

onkologiczne _ Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z

problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego spzętu medycznego i

wykonanie niezbędnych pľac budowlanych - Projekt paÉnerski

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

brutto: zł (z VAT)

słownie zł:

w tym podatek vAT 

-olo, 

w wysokości zł.

Zgodnie z załączonym Harmonogramem spłaty

MARżA BANKU:

1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofeńowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oľaz

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferĘ.



2. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofeńą na czas wskazany w zapytaniu

ofeÉowym.

3. oświadczamy, że zawaÉe w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia oraz istotne postanowienia

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferĘ do

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym Przez
zamawiającego.

PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

4. oświadczamy, że zaoferowana usługa spełnia Wymogi zapytania ofertowego'

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

5. Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaozamy:

(imię nazwisko, stanowisko, telefon, e_mail)

osoBY UPoWAŻNIoNE Do PoDPISANIA UMoWY

6. W przypadku wyboru naszej oferĘ osobami upoważnionymido podpisywania umowy ą
(imię' nazwisko, sta nowisko) :

7. oświadczamy' że upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do

uzyskania informacji od osób prawnych i ins$ucji publicznych, do sprawdzenia prawdziwości

oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

TA'EM NICA PruzEDsIĘ BIoRSTWA

ocHRoNA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

8. ośWIADCZENIE WYMAGANE oD WYKoNAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA oBoWIĄzKÓW INFoRMACYJNYCH

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RoDo - jeżeli dotvczy.

oświadczam, że

Wypełniłem/ nie wypełniłem/ NIE DoTYcZYx (niepotrzebne skreślić)

obowiązki informacyjne przewidziane w aft. 13 lub art. 14 RoDo** wobec osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu obiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w

niniejszym postępowaniu.

xx Rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20L6ĺ679 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 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.0s.2016).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego doýczących lub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do aft' 13 ust. 4 lub aft. 14 ust. 5 RoDo

należy wpisać NIE DoTYCZY.


