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                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 

  

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ  

 

 

                                                         FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

    

Siedziba: ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                ...............................................  

Numer faksu:   ................................................  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl, tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez:Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr TBS02/19 na budowę budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego 36-lokalowego wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul.  Karola Szwanke na działce Nr 4781/6,  

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

cena ryczałtowa netto............................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena ryczałtowa brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ..................................................................................... ..........................) 

 

1. Składamy niniejszą ofertę przetargowa we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzonego przez  

 

……………………………………………………………………….………(nazwa lidera) 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy/ 

projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy brak wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 

ustawy. 

6. Oświadczamy brak wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl
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7. Oświadczamy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 

8. Oświadczamy, ze zatrudnimy min 15 osób na umowę o pracę, pracowników wykonujących czynności z 

realizacją przedmiotu zamówienia- wykonanie robót budowlanych. Po podpisaniu umowy w terminie 7 dni 

przedstawimy określone we wzorze umowy. 

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, ze załączone dokumenty opisują stan prawny                            

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 233 KK) 

10. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 14 miesięcy od dnia przekazania ternu 

budowy. 

11. Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia* 

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia* 

 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Zobowiązuje się do udzielenia gwarancji,rękojmi na okres ………………………(nie krótszy niż 36 

miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego) 

13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

14. Oświadczamy, ze w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

15. Wadium w kwocie  …………………………..PLN zostało wniesione w dniu …………………….. 

w formie ……………………………………………………………………… 

(dowód wniesienia wadium w załączeniu) Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)  

……………………………………………………………………………………………………………….………

w zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

17. Zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% 

całkowitej ceny  ofertowej brutto, w kwocie …….…………………………w formie: 

……………………………………………………. przed podpisaniem umowy 

 

18. Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

19. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

20. Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

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

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 

 

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ  

 

    

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

     

 

Pełna nazwa Wykonawcy : 

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz  z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy 
ul.  Karola Szwanke na działce Nr 4781/6 

 

 

prowadzonego przez TBS 02/19, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:                                                                                          
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

 

…………………..(miejscowość), dnia ……………… r.        

   

                                                                                                                           …………………………….. 

                                                                                                                                          (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego    w pkt ……. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

……………………(miejscowość), dnia ………………. r. 

 

                                                                                                                             ……………………………….. 

                                                                                                                                            (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………(miejscowość), dnia …………………… r. 

 

 

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

                                                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

UWAGA 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców. 

 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ,               

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze 

oświadczenie dotyczące tych podmiotów 
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                       Załącznik nr 4  

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
 

 

    

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

      

Pełna nazwa Wykonawcy : 

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz  z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul.  Karola 
Szwanke na działce Nr 4781/6 prowadzonego przez TBS 02/19, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE WYKONAWCY:                                                                                          
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na   

     podstawie ww. przepisu] 

    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp. 

     

…………………..(miejscowość), dnia ……………… r.        

                                                                                                                          …………………………….. 

                                                                                                                                          (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

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

…………………..(miejscowość), dnia ……………… r.        

                                                                                                                            …………………………….. 

                                                                                                                                          (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

……………………(miejscowość), dnia ………………. r. 

 

 

                                                                                                                             ……………………………….. 

                                                                                                                                            (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………(miejscowość), dnia …………………… r. 

 

 

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

                                                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

UWAGA 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców. 

 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ,               

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w niniejszym oświadczeniu. 
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Załącznik nr 5  

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – jeżeli zachodzi konieczność 

Wzór zobowiązania osób trzecich z którego Wykonawca może skorzystać składając ofertę w niniejszym 

postępowaniu lub złożyć na własnym druku jednakże w treści muszą być zawarte niżej wymienione informacje. 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia 

 

Ja(My) niżej podpisany(/ni) ……………………………………….. będąc upoważnionym(/mi) do 

reprezentowania: 
                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                           (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m (/y) 
 

że wyżej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
                                            (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby …………………………………………………………………….. 
                                                                             (opis udostępnianych zasobów) 
 

w niżej określonym zakresie (podkreślić właściwe): 

zdolności technicznych lub zawodowych (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie), sytuacji 

finansowej lub ekonomiczne 

przez: 

1.)  cały okres, 

2.)  ………… miesiąc/miesięcy, 

3.)  ………… dni) 
w przypadku wyboru pkt. 1 pozostałe opcje skreślić. 

w przypadku wyboru pkt. 2) lub pkt. 3)puste miejsca należy wypełnić a pozostałe opcje skreślić. 

 

realizacji zamówienia pn. 

                    Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul.  Karola Szwanke na działce 
Nr 4781/6, TBS 02/19 i w celu jego należytego wykonania. 

 

Sposób udziału w realizacji zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 (miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 

      

 ……………………………………………………….. 
  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli   w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 

Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący czy podmiot udostępniający 

zdolności zrealizuje roboty (podwykonawstwo), których wskazane zdolności dotyczą. 
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DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Załącznik nr 6 

 

    

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

L.p. Rodzaj zamówienia Wartość brutto robót Termin realizacji 

zamówienia 

[od dd/mm/rrrr 

do dd/mm/rrrr] 

Nazwa 

Zamawiającego 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

  

 

   

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia,  

o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.                                                       

 

 

 

                                           ................................................................................. 
                                                     data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy  

*) jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie 
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DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Załącznik nr 7 

    

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

L.p. Imię i nazwisko Zakres  wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie, 

doświadczenie, 

kwalifikacje 

zawodowe 

Informacja 

o podstawie do 

dysponowania osobą 

np. umowa o pracę 
 

1 

    

 
2 

    

 

3 

    

 
4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7 

    

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.      

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

                                                     data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                        06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                         tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  znak sprawy TBS-02/19 

 

 

 

Załącznik nr 8 

 

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

    

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ………………………………………………………………………………… ….. 

 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest: 

 

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

 

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

 

działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że: 

 

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli 

oferty * 

 należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty                                 

i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

*niepotrzebne skreślić 

   
 

………………………(miejscowość), dnia ………………r. 

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

      
                                                                                                            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Uwaga: 

 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być 

złożone przez każdy podmiot. 

Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie 

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji  i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu. 
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DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
Załącznik nr 14 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku                              
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie 
j/w    o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym:   
Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz  z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul.  Karola 

Szwanke na działce Nr 4781/6, w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  

protokole wyboru); 

3.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze 

spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie spółką.  

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane 

przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 

5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto 

Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie 

rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
Data i Podpis ………………………………………………….. 
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