
Numer sprawy: 15/III/2020                załącznik nr 1 do SIWZ 
         

            Zamawiający:  
        Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:  
 
Dostawa  wraz z montażem parkomatów do obsługi Obszaru Płatnego Parkowania   
w Krakowie. 
1. 
a) Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami określonymi w  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę całkowitą: 
 

 netto: __________________________ złotych  
 

   uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ %   
 

 brutto __________________________ złotych  
 
b) Wydłużenie/ nie wydłużenie gwarancji gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 

sztuk) oraz dostarczony i zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt 
powyżej 36 miesięcy podstawowej gwarancji  
 
- nie wydłużenie gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i 
zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 miesięcy podstawowej 
gwarancji  * 

 
- wydłużenie gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i 
zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 miesięcy podstawowej 
gwarancji o kolejne 6 miesięcy* 

 
- wydłużenie gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i 
zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 miesięcy podstawowej 
gwarancji o kolejne 12 miesięcy * 

 
(* Dwie  propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania żadnej z 
powyżej wymienionych możliwości wyboru  lub wykreślenie wszystkich zaproponowanych wariantów wyboru, lub 
wykreślenie tylko jednej wskazanej możliwości wyboru  oferta nie otrzyma dodatkowych punktów  w tym kryterium 
oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wydłużył gwarancji jakości na dostarczone 
parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 
miesięcy podstawowej gwarancji) 
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c) Możliwość dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w każdym z dostarczonych 
parkomatów  

 
 
- Oferuj ę możliwość dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w każdym z dostarczonych 
parkomatów *  
 
- Nie oferuję możliwości dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w każdym z dostarczonych 
parkomatów *    
 
(*Jedną propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania żadnej z 
powyżej wymienionych możliwości wyboru  lub wykreślenie wszystkich zaproponowanych wariantów wyboru 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje możliwości dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w 
każdym z dostarczonych parkomatów) 
 
 
 
d) Możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym momencie 

dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów 
 
- Oferuj ę możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym momencie 
dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów* 
 
- Nie oferuję możliwości wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym momencie 
dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów* 
 
(*Jedną propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania żadnej z 

powyżej wymienionych możliwości wyboru  lub wykreślenie wszystkich zaproponowanych wariantów wyboru 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje możliwości wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym 
momencie dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów) 

 
 
 
e) Wyposażenie wszystkich parkomatów 150 sztuk w klawiaturę w układzie Qwerty 
 
- Oferuj ę wyposażenie wszystkich parkomatów 150 sztuk w klawiaturę w układzie Qwerty* 
 
- Nie oferuję wyposażenia wszystkich parkomatów 150 sztuk w klawiaturę w układzie Qwerty* 
 
(*Jedną propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania żadnej z 
powyżej wymienionych możliwości wyboru  lub wykreślenie wszystkich zaproponowanych wariantów wyboru 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje możliwości wyposażenia wszystkich parkomatów 150 sztuk w 
klawiaturę w układzie Qwerty) 
 
 
f) Wyposażenie wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia drzwi za pomocą 

karty dostępowej. 
 
- Oferuj ę wyposażenie wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia drzwi za pomocą 
karty dostępowej* 
 
- Nie oferuję wyposażenia wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia drzwi za 
pomocą karty dostępowej* 
 
(*Jedną propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania żadnej z 
powyżej wymienionych możliwości wyboru lub wykreślenie wszystkich zaproponowanych wariantów wyboru 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje wyposażenia wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia 
drzwi za pomocą karty dostępowej). 
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2. Jednocześnie oświadczam/y, że spełniamy wymogi szczegółowej specyfikacji i oferowany sprzęt 

posiada następujące parametry techniczne: 
 

LP TAK NIE Wymogi  
 

1.    Wszystkie parkomaty jednego typu, rok produkcji 2020 
 

2.    Każdy parkomat posiada tabliczkę znamionową z numerem seryjnym 
 

3.    Dostosowany jest do niezawodnej pracy na otwartej przestrzeni, w 
zakresie temperatury od minus 25°C stopni Celsjusza do plus 55°C 
stopni Celsjusza, przy wilgotności względnej do co najmniej 95% 
 

4.    Autonomiczne źródło zasilania z akumulatorem - rozwiązanie 
gwarantujące ciągłą pracę przez min 24 miesiące (zasilanie solarne) 
 

5.    Wymiary nie przekraczające: wysokość 2000mm i szerokość 500mm 
 

6.    Sposób montażu na fundamencie uniemożliwiający kradzież bez użycia 
ciężkiego sprzętu 
 

7.    Oznaczenie indywidualnym numerem na przedniej stronie parkomatu w 
widocznym miejscu 
 

8.    Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, wykonana ze stali 
nierdzewnej grubości min. 2mm lub blachy o grubości 2 mm malowanej 
proszkowo lub aluminium o grubości 4mm malowanego proszkowo 
 

9.     Modułowa konstrukcja obudowy 
 

10.    Powłoka antygraffiti 
 

11.    Kolor główny paleta RAL 9007 lub szary z innej palety niż RAL, 
zbliżony do wskazanego RAL 9007 

 
12.    Kolor obudowy solara paleta RAL 3020 lub czerwony z innej palety niż 

RAL, zbliżony do wskazanego RAL 3020 
 

13.    Wbudowane wymienne panele informacyjne zawierające między innymi  
informacje o OPP, taryfach i numer telefonu serwisu. 
 

14.    Boczne oznaczenie białą literą „P” na tle, w kolorze właściwym dla 
podstrefy, na której urządzenie zostanie zamontowane 
 

15.    Osłony wyświetlacza odporne na uszkodzenia mechaniczne 
 

16.    Przyciski funkcyjne odporne na uszkodzenia i opisane w sposób trwały 
 

17.    Miejsce wydawania biletu i zwrot monet i opisany w sposób trwały 
 

18.    Otwór wrzutowy monet zabezpieczony blokadą otwieraną zbliżeniem 
monety 
 

19.    Wymienna, automatycznie zamykana kaseta na bilon o pojemności nie 
mniejszej niż 4,0 dm3; wszystkie kasety posiadają ten sam klucz do 
otwarcia 
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20.    Dostęp do części kasowej zabezpieczony podwójną przegrodą 
 

21.    Klucz do części kasowej inny niż do części technicznej 
 

22.    Zamki do części technicznej z możliwością konfigurowania w grupy 
 

23.    Czujniki otwarcia drzwi 
 

24.    Zamki zabezpieczone przed kurzem, wilgocią i innymi zabrudzeniami  
 

25.    Wyświetlanie informacji dla użytkownika o awarii parkomatu 
 

26.    Wyświetlanie informacji o najbliższym sprawnym parkomacie - 
w przypadku awarii 
 

27.    Komunikaty wyświetlane zgodnie z wybranym przez użytkownika 
językiem: polskim, angielskim, niemieckim, dotyczące: sprawności 
parkomatu, aktualnego czasu i daty 
 

28.    Wyświetlanie na bieżąco podczas transakcji informacje: wysokość 
wniesionej opłaty, opłaconego czasu postoju, daty i godziny 
zakończenia postoju, nr rejestracyjnego; komunikaty o dalszym 
postępowaniu 
 

29.    Umożliwia wnoszenie opłat wyłącznie przy użyciu monet 0,10; 0,20; 
0,50; 1; 2; 5 PLN, Oraz 0,10; 0,20; 0,50; 1; 2 EURO w przypadku 
konieczności wprowadzenia takich zmian, bez konieczności ponoszenia 
kosztów przez zamawiającego 
 

30.    W momencie dostawy obsługiwane nominały 1; 2; 5 PLN 
 

31.    Umożliwia wnoszenie opłat kartami zbliżeniowymi, nie wymagającymi 
zatwierdzenia kodem PIN  
 

32.    Przystosowany do pracy ciągłej 24h/7dni 
 

33.    Klawiatura alfanumeryczna podświetlana lub ekran z panelem 
dotykowym, umożliwiające  wprowadzenie nr. Rej. Pojazdu 
 

34.    Wzbudzenie parkomatu dowolnym przyciskiem klawiatury 
alfanumerycznej lub zbliżeniem monety 
 

35.    Podczas dokonywania opłaty użytkownik będzie informowany na 
bieżąco o: wysokości wniesionej opłaty, opłaconym czasie, dacie  
i godzinie zakończonego postoju, wprowadzonych znakach numeru 
rejestracyjnego 
 

36.    Ustalanie wysokości opłaty kartą za pomocą trzech przycisków z 
przypisanymi nominałami 1 zł, 5zł, 10zł lub za pomocą dwóch 
przycisków („+” i „-„) 
 

37.    Dokonanie opłaty następuje wyłącznie po akceptacji przez 
użytkownika; w przypadku braku akceptacji i jakiejkolwiek innej 
operacji, po 30 sekundach transakcja automatycznie zostanie anulowana, 
środki płatnicze zwrócone, a na ekranie wyświetli się komunikat 
„TRANSAKCJA ANULOWANA”  
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38.    Bilet parkingowy musi zawierać: nazwę OPP, adres, numer telefonu 
oraz, numer i adres parkomatu, numer i kod zabezpieczający, symbol 
strefy, godzinę i minutę oraz datę upływu ważności, nr rej. Pojazdu, 
wysokość wniesionej opłaty, rodzaj środka płatniczego, datę i 
godzinę zakupu biletu 

39.    Możliwość zamieszczenia na bilecie przelicznika dla trzech podstref 
 

40.    Technologia i jakość druku i papieru gwarantująca czytelność biletu po 
upływie 5 lat (przechowywanych we właściwy sposób) 
 

41.    W przypadku braku możliwości dokończenia transakcji, parkomat 
kończy transakcję zwrotem monet i wyświetla stosowny komunikat 
 

42.    Wszystkie informacje o zakupionych biletach na bieżąco są 
przekazywane do systemu kontroli Zamawiającego 
 

43.    Oprogramowanie umożliwia automatyczne programowanie z roku na 
rok dni wolnych od opłat, zmian czasu z letniego na zimowy i odwrotnie 
samodzielnie przez Zamawiającego lub bez dodatkowych kosztów po 
stronie Zamawiającego. 
 

44.    Daty świąt ruchomych można zaprogramować ręcznie i przesłać do 
parkomatu za pomocą systemu informatycznego samodzielnie przez 
zamawiającego lub bez dodatkowych kosztów po stronie 
Zamawiającego. 
 

45.    Zmiana stawek obowiązujących w OPP poprzez ręczne 
zaprogramowanie i przesłanie do parkomatu za pomocą systemu 
informatycznego bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego 
 

46.    Pamięć przechowująca dane odporna na zaniki zasilania  
 

47.    Pamięć rejestruje: transakcje zrealizowane, transakcje anulowane oraz 
niedokończone, wartość monet w części kasowej, informacje o 
poziomie zapełnienia części kasowej, poziom naładowania akumulatora, 
poziom rolki papieru 
 

48.    Dane w pamięci nieulotnej są przechowywane przez minimum trzy 
miesiące 
 

49.    Obsługuje monetę testową  
 

50.    Informacja optyczna (widoczny komunikat/mrugająca kontrolka)  
o awariach i zbliżającym się końcu materiałów eksploatacyjnych  
 

51.    Wymiana kasety automatycznie uruchamia drukowanie raportu 
zawierającego: numer raportu datę i godzinę kolekcji, liczbę 
wydrukowanych biletów sumę opłat wniesionych monetami i kartami, 
liczbę poszczególnych nominałów, numer parkomatu 
 

52.    Modem do transmisji danych, w normalnych warunkach transmisja 
danych następuje w czasie nie dłuższym niż 60 sekund nie powodując 
przerw dokonywaniu transakcji 
 

53.    Wykonawca zobowiązuje się gromadzić dane na serwerze i zapewni im 
bezpieczeństwo w okresie gwarancji 
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54.    Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do 
danych z parkomatów gromadzonych na serwerze, zapewni możliwość 
pobierania danych generowanych przez parkomaty z systemu 
informatycznego API 
 

55.    Zapewni możliwość exportu/transferu wszystkich danych bezpośrednio 
z serwera na komputer Zamawiającego 
 

56.    Dostęp do danych poprzez stronę internetową umożliwiający 
przeglądanie, selekcjonowanie i filtrowanie danych według określonych 
parametrów 

57.    Wykonawca utworzy mapę wizualizującą lokalizacje parkomatów, na 
której będą wyświetlane statusy parkomatów. 
 

58.    Po kliknięciu na symbol parkomatu wyświetlane będą informacje 
dotyczące: adresu i numeru parkomatu, napełnienia kasety, daty 
ostatniej kolekcji, wartości napięcia akumulatora, poziomu papieru 

 
59.    System nadzorujący pracę dostarczonych parkomatów umożliwia 

wprowadzanie w czasie rzeczywistym wszystkich zgłoszeń od 
kierowców do OPP o niesprawnych parkomatach. 
 

60.    W okresie obowiązywania gwarancji (cały okres gwarancji 
zadeklarowany w formularzu ofertowym) w ramach wynagrodzenia za 
dostawę parkomatów Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
a) Dostarczenia  i wymiany wszystkich części zamiennych w 

dostarczanych parkomatach celem wykonania napraw 
gwarancyjnych, 
 

b) Utrzymywanie wszystkich dostarczonych urządzeń w pełnej 
sprawności technicznej wraz z dostawą i wymianą wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych (papier termiczny, akumulatory) 

 
c) Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz napraw wynikających z 

drobnych aktów wandalizmu (zapychanie, zalewanie, zabrudzenie, 
oklejanie itp.) 

 
d) Dostarczenie kart SIM do parkomatów oraz pokrycie kosztów 

transmisji danych pomiędzy dostarczonymi parkomatami a 
systemem nadzorowania OPP oraz kart SIM do czytników 
bankowych jeśli czytniki zastosowane w parkomatach tego 
wymagają. 

 
e) Ponoszenie kosztów certyfikacji czytników kart płatniczych 

zamontowanych w parkomatach. 
 
f) Zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników serwisu 

 
g) Pokrycie wszystkich kosztów utrzymania systemu informatycznego 

do zarządzania parkomatami, jeżeli instalacja systemu będzie na 
serwerach Wykonawcy 

61.    Wykonawca przeszkoli do 10 pracowników Zamawiającego z obsługi i 
serwisu dostarczonych parkomatów oraz obsługi systemu 
informatycznego a szkolenie potwierdzi certyfikatem. 
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62.    Organizację bieżącego serwisu technicznego na terenie OPP przez czas 
trwania gwarancji  

63.    Środki łączności w postaci telefonów komórkowych i adresów e-mail do 
siedziby serwisu w czasie trwania gwarancji. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wykaz numerów kontaktowych oraz adresów email do 
pracowników serwisu Wykonawcy 

 
64.    Zapewnienie Aplikacji na telefony komórkowe (z systemem Android) 

umożliwiające współpracę Biura Obsługi Klienta Zamawiającego z 
serwisem technicznym Wykonawcy. Aplikacja powinna umożliwiać: 
- wyświetlanie zgłoszonych przez kierowców awarii do Biura Obsługi 
Klienta, które  wprowadzane są na bieżąco przez pracowników Biura 
Obsługi Zamawiającego do systemu nadzorującego pracę parkomatów 
OPP (informacja o awarii powinna zawierać informację o nr parkomatu, 
marce pojazdu i numerze rejestracyjnym zgłaszającego) 
- przesyłanie informacji zwrotnej przez serwis techniczny za pomocą 
aplikacji, co było przyczyną awarii. 
- natychmiastowe powiadamianie serwisu technicznego o wszystkich 
zdarzeniach alarmowych w parkomatach. 

 
65.    Czas reakcji serwisu technicznego nie może być dłuższy od 30 minut od 

zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie 
później niż w ciągu 2 godzin w czasie działania OPP; w przypadku 
skomplikowanych awarii 6 godzin 
 

66.    Wykonawca dokona integracji dostarczonego systemu do zarządzania 
parkomatami z systemem kontroli i windykacji należności SEGA, 
będącym w posiadaniu Zamawiającego. 
 

67.    Wykonawca posiada magazyn części zamiennych na terenie RP i 
gwarantuje dostępność części zamiennych przez 10 lat po upływie 
gwarancji  
 

68.    Wszystkie instrukcje w języku polskim 
 

69.    Certyfikacja czytników kart płatniczych 7 lat po upływie okresu 
gwarancji 
 

70.    Wymagana autoryzacja przy otwarciu drzwi 
 

71. 
 

  Oferowane parkomaty spełniają wszystkie wymogi norm krajowych i 
unijnych dla tego typu urządzeń, a w szczególności wymagania normy 
PN-EN 12414:2002 

 
Tylko w przypadku zaznaczenie we wszystkich powyższych pozycjach „TAK” uznaje się, że 
oferta spełnia niezbędne minimalne wymogi. 
 
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach:  

- dostawa 100 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem 
informatycznym oraz pełnym przeszkoleniem personelu do dnia 15.07.2020 r.   

- dostawa 50 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem 
informatycznym do 14.09.2020 r. 

 
4. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
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5. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 

 
6. W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Stosownie do art.91 ust.3a Pzp oświadczamy, że wybór naszej 
oferty: 
� nie będzie **  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 
� będzie ** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:  
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego  
powstania …………………………………………… 

     wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………………… 
 
 

** Należy zaznaczyć powyżej w pkt 6 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje 
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem 
nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy 
obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy). 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do 
przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego 
określone w SIWZ. 
 

8. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
9. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy*: 

 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 
 

10. Nazwy Firm, które będą realizowały dostawy wyszczególnione w pkt. 9*: 
 

  1. ____________________________________________NIP ___________REGON___________ 
 
 2. ____________________________________________NIP ___________ REGON__________ 
 
3. ____________________________________________NIP ___________ REGON__________ 
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11. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu*: 

 
1. ____________________________________________NIP ___________REGON___________ 
 
2. ____________________________________________NIP ___________ REGON__________ 
 
3. ____________________________________________NIP ___________ REGON__________ 

 
12. Oświadczamy, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia. 

 
13. Wadium w wysokości  określonej w SIWZ, wniesiono w formie: ______________________ 

 
14. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości  określonej w SIWZ. 
 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie 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) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa - treść powyższego zapisu proszę wykreślić 
 

16. Do oferty dołączamy oświadczenia wymagane w specyfikacji istotnych warunków   
  zamówienia. 

 
17. Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy) 

 
  małym przedsiębiorstwem  

 
 średnim przedsiębiorstwem 

 
  żadne z powyższych 

 
W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 z późn. zm.)”. 
 

18. Informacja dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa*: 
 
Informacje na stronach ________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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19. Posiadamy: 

 
 telefon stacjonarny nr ____________________ 
 
 telefon komórkowy nr ____________________ 
 

       adres e-mail ____________________________ 
 
       adres skrzynki ePUAP ____________________ 

 
 
 
      ____________________     ____________________________ 

miejsce, data      podpis wykonawcy 
 
 

- Informacja dla wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy   
 i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 
 
* niepotrzebne skreślić 


