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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

................................ dnia ..................................

………………………………………………..
pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie

Wykonawca /Konsorcjum (przy Konsorcjum należy wskazać pełnomocnika zgodnie art. 23 ustawy Pzp) …...................
…............................................................................................................................................................................................
Adres/Adresy: …………………………………………………..............…………………………………….........……….
……………………………………………………....................................................................................................………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu)

Adres do korespondencji: ………………………………..
tel. ...........................................
fax ...........................................
adres e-mail …...................................................................
UWAGA: Wybór drogi porozumiewania się z Zamawiającym określa Wykonawca zgodnie z pkt. V.4 SIWZ,
W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający
będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.

REGON ....................................
NIP ...........................................

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP
przy współpracy z Wydziałem Zaopatrzenia KWP

O FE R TA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:
„Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP/KPP/KWP Katowice – Policyjna Izba Dziecka – Oddział BielskoBiała”
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

ZP-2380-73-20/2015

Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

1.1 Zadanie nr 1: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Tychach

marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

1.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 1
Lp.

Wartość posiłku
(S)

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

1

2

1

2,23 zł

1 680

2

4,44 zł

1 680

3

2,23 zł

1 440
Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

1.3 Cena oferty dla zadania nr 1 wynosi: ……………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.

1.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu
artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z użyciem naczyń
wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej (Ustawa z dnia
25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r w sprawie higieny środków
spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 1)

2.1 Zadanie nr 2: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Bielsku-Białej
marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

2.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 2

Lp.

Wartość posiłku
(S)

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

1

2

1

2,23 zł

3 700

2

4,44 zł

2 900

3

2,23 zł

2 900
Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

2.3 Cena oferty dla zadania nr 2 wynosi: ……………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.

2.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji
i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi,
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r
w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 2)

3.1 Zadanie nr 3: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Częstochowie
marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

3.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 3
Lp.

Wartość posiłku
(S)

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

1

2

1

2,23 zł

6 500

2

4,44 zł

5 200

3

2,23 zł

5 200
Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

3.3 Cena oferty dla zadania nr 3 wynosi: ……………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

3.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji
i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi,
z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r
w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 3)

4.1 Zadanie nr 4: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Lublińcu
marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

4.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 4

Lp.

Wartość posiłku
(S)

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

1

2

1

2,23 zł

300

2

4,44 zł

140

3

2,23 zł

300
Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

4.3 Cena oferty dla zadania nr 4 wynosi: ……………………….. zł brutto
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.

4.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji
i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi,
z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r
w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 4)

5.1 Zadanie nr 5: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Raciborzu
marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

5.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 5

Lp.

Wartość posiłku
(S)

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

1

2

1

2,23 zł

750

2

4,44 zł

450

3

2,23 zł

750
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

do umowy

Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

5.3 Cena oferty dla zadania nr 5 wynosi: ……………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.

5.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji
i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi,
z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r
w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 5)

6.1 Zadanie nr 6: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych
w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
marża wynosi ...............................................%
wskazanie podatku VAT ..............%

Uwaga: Marża jest składnikiem kosztu posiłku (K), który winien zostać wyliczony w następujący sposób:
K = S + M + VAT
(S) – wartość pieniężna posiłku (ogłoszonej w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Biura Dyrektora Departamentu
Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określania
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu). Wartość posiłku jest obliczona na
podstawie wartości pieniężnej normy żywieniowej wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ.
(M) – marża wyrażona w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku. Marża nie może przekroczyć 100% wartości posiłku.
(VAT) – stawka podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach

6.2 Sposób obliczania ceny dla zadania nr 6

Lp.

Wartość posiłku
(S)

1

2

1

2,78 zł

Marża (M)
wyrażona w
%
3

Stawka VAT

Koszt posiłku brutto

wyrażona w %

(kol. 2+3+4)

4

5

Ilość

Łączny koszt

posiłków

posiłków brutto

(szt.)

(kol. 5x6)

6

7

900
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Załącznik nr 1 do SIWZ
stanowiący załącznik nr

2

5,56 zł

750

3

2,78 zł

900

do umowy

Cena brutto oferty (suma wierszy 1-3) :

6.3 Cena oferty dla zadania nr 6 wynosi: ……………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………...)
Cena oferty została wyliczona zgodnie dyspozycją pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty z tym związane.

6.4 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji
i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi,
z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r
w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.)
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(podać dokładny adres dla zadania nr 6)

7. Oświadczam, że osoby mające kontakt z żywnością zostały dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy
w procesie produkcji i obrocie żywnością, co potwierdzają aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych.
8. Potwierdzam dyspozycyjność przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta (od
poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta).
9. Oświadczam że:
a) wszystkie posiłki będą podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których będzie podany
termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku,
b) wszystkie posiłki będą dostarczane w atestowanych torbach termicznych przeznaczonych do przewożenia żywności.
10. Oświadczam, że cena oferty (marża) podana w ofercie będzie obowiązywała przez cały okres umowy.
11. Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam w całości nakładem własnym/przy udziale
podwykonawcy/ców, któremu/ym zamierzam powierzyć następujący zakres*):
...............................................................................................…........................................……….........................................
...............................................................................................…..........................................……….......................................
12. Oświadczam na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określone w pkt. III.1 SIWZ,
dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzę i doświadczenie,
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- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
13. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**)
14. Oświadczam, że (należy skreślić jedno z poniższych oświadczeń a lub b, pozostawiając jedno właściwe
oświadczenie):
a) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
b) należę do grupy kapitałowej i wraz z ofertą przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
15. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym punktem II SIWZ i zgodnie z rozdziałem
I SIWZ.
16. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
17. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
18. Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ
19. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.

……........................................................................
(pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
Uwaga w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.
** w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z podmiotów występujących w konsorcjum musi podpisać formularz ofertowy lub przedłożyć do oferty ww oświadczenia z art. 24
ustawy Pzp oraz oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp / lub listy grupy kapitałowej.

