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Uwaga – zgodnie z SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia poniższego oświadczenia 

dotyczącego wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

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 jako: RODO) (w oryginale), zgodnie z SWZ, które będzie stanowić załącznik do oferty.    

Wykonawca: 

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

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż sprzętu 

audiowizualnego dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 302” 

prowadzonego przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, oświadczam, że: 

 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w nin. postępowaniu;1 

 

nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO;1 

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.  

 

 

 
 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu 

karnego, za poświadczenie nieprawdy. 

 
1 Zaznaczyć właściwe – jeden z kwadratów. 

PODPISY 
osób upoważnionych do podpisywania 

dokumentów przetargowych 
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi 

– odpis z KRS, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, pełnomocnictwa) 

 
PODPISANO PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO 

........................................................................................................ 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 


