
 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE- I- 2021 

 

Znak:BPŚ.041.15.2022.IV 

Załącznik nr 5a 

do Regulaminu zamówień publicznych 

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie 

 

FORMULARZ 

....................................... 
      ( nazwa  wykonawcy ) 
....................................... 
    ( siedziba  wykonawcy ) 
....................................... 

Gmina  Staszów 
Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych  

 

OFERTA  CENOWA 
Dotyczy zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn.: Wykonanie planu tyflograficznego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w 

Staszowie w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” w ramach programu „Dostępny samorząd – 

granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy 

wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:  

 

Ogółem brutto ………………zł  (słownie złotych …………………..………….) 

 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Inne ustalenia : ....................................................................................................................... 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 

835). 

5. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie 

……………………………………. 

6. Nr rachunku bankowego do umowy 

………………………………………………………………………………………………

prowadzony przez bank …………………………….. 

 

W załączeniu:……………….. 
Podpisano 

 

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

                                                                                                 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

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

(adres) 

 

dnia, ............................................... 
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Załącznik nr 5b 

do Regulaminu zamówień publicznych 

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie 

....................................... 
nazwa firmy 
....................................... 
 imię i nazwisko 
....................................... 
adres 

....................................... 
NIP 

OŚWIADCZENIE 
dotyczy ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej  

Jako, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi na podstawie umów, o których 

mowa w art.734 i art.750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 

2022.1360 ze zm.), oświadczam, że: 

*CZĘŚĆ A 

 Jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej  

*CZĘŚĆ B 

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I MIEJSCA REJESTRACJI 

 
Jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną  

w Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w państwie 

niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 
OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW 

 Nie zatrudniam pracowników 

 Zatrudniam pracowników 

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAWARTYCH UMÓW ZE ZLECENIOBIORCAMI 

 Nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami 

 Mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami 

Uwaga: 
* należy wypełnić tylko jedną właściwą część: A albo B,  poprzez wstawienie znaku X po lewej stronie 

prawidłowej odpowiedzi 

 

Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.  

O wszelkich zmianach ww. danych zobowiązuję się powiadomić przyjmującego 

oświadczenie w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.  
 

dnia, ............................................... 
............................................................ 

                                                                                                                   (podpis osoby fizycznej) 
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Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł 

 

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 „Rozporządzenie”, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staszów, (ul. Opatowska 

31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 05). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 

prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, 

licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 

lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 

administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na 

polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 

członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty 

mailowej, strony BIP, 

dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; 

konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, 

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

Rozporządzenia. 

14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 
 


