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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla CZĘŚCI I zapytania ofertowego 

 

 

I. Zakup, dostawa i montaż stolików oraz krzesełek przedszkolnych 

 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY  
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(tj. ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

1 
Stolik przedszkolny 

regulowany 

Stolik prostokątny z regulowaną wysokością, 

przeznaczony do przedszkoli. Blat stołu wykonany z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm w jasnej tonacji np. 

Klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone  

obrzeżem PCV o gr. ok. 2 mm. 

Wymiar blatu: minimum 115 x 65 cm. Stalowy stelaż 
stolika malowany farbą proszkową. 
Metalowe regulowane nogi stołu. 
Regulacja wysokości stołów w zakresie 1-3 (ok. 40-58 
cm).  
Wymagane jest, aby 6 szt. stolików było z obrzeżem 
w kolorze pomarańczowym oraz  6 szt. stolików z 
obrzeżem w kolorze żółtym. 

szt. 12  

2 

Krzesło 

przedszkolne 

regulowane 

Szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę 

siedzenia a wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk 

pod kolanami w trakcie siedzenia. Dodatkowo 

podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką 

stabilność. Krzesła można stawiać z innymi z tego 

modelu jeden na drugim. Siedzisko i oparcie 

wykonane ze sklejki o grubości 8 mm, malowane 

lakierem akrylowym.  

Stelaż wykonany z rury stalowej, malowany farbą 

proszkową. Możliwość regulacji krzesła w trzech 

rozmiarach. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed 

zarysowaniem.  

Wymagane jest, aby 25 szt. krzesełek było ze 

stelażem w kolorze pomarańczowym oraz 25 szt. 

krzesełek było ze stelażem w kolorze żółtym. 

szt. 50  

RAZEM  

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %  

Ogółem poz. 1-2:...................................................................................................złotych brutto w 

tym VAT:…………………….. 

Słownie: .................................................................................................................................... 

 

Data ............................................   ............................................................ 



 

 

                       Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla CZĘŚCI II zapytania ofertowego 

 

 

I. Zakup, dostawa i montaż zestawu meblowego do sali zabaw 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(tj. ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

1 
Zestaw mebli 

przedszkolnych  

Zestaw mebli przedszkolnych o długości 
mieszczącej się w przedziale 4,70m – 5,0m.  
Szafki wyposażone w nóżki z możliwością 
poziomowania. Meble wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy, z 
obrzeżem ABS o gr. 2 mm, fronty wykonane z 
kolorowej płyty MDF w kolorze jasnozielonym. 
W skład zestawu wchodzi: 
-Szafka z półkami z regulowaną wysokością półek 
(wym. ok. 94 x 45 x 90 cm) -1 szt.   
-Szafka z szufladami zielona (wym. ok. 94 x 45 x 
90 cm) -2 szt.  
-Szafa wysoka z drzwiczkami zielona (wym. ok. 
94 x 45 x 189 cm) -1 szt.  
-Szafka na pojemniki (wym. ok. 56,6 x 45 x 90 cm) 
-2 szt.  
-Pojemniki do szafek (poj. 5 l; wym. ok. 36 x 25 x 
9 cm) -24 szt.  
-Tabliczki z podpisem zielone 2 kpl. (12 szt.) -
wym. 9 x 7,5 cm 
-Tabliczki z podpisem żółte 1 kpl (6 szt.) -wym. 9 x 
7,5 cm 
-Tabliczki z podpisem pomarańczowe 1 kpl (6 szt.) 
-wym. 9 x 7,5 cm 

zestaw 1  

2 Komoda 

Komoda z szufladami na nóżkach, wykonana z 
płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 
brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 
grubości 2 mm. Fronty wykonane z jasnozielonej 
płyty MDF. 
Wymiary: ok. 94 x 45 x 90 cm 

sztuka 1  

3 
Szafka w zestawie 

z 12  pojemnikami 

Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS o gr. 
2mm. Wym. ok. 94 x 45 x 90 cm 
Pojemniki do szafek o poj. 5L, wym. ok. 36 x 25 x 
9 cm -12 szt. 
Dodatkowo: Tabliczki z podpisem żółte 1 kpl (6 
szt.) -wym. 9 x 7,5 cm oraz tabliczki z podpisem 
pomarańczowe 1 kpl (6 szt.) -wym. 9 x 7,5 cm 

zestaw 1  

4 Szafa  

Szafa wysoka, wyposażona w drzwiczki 
zawieszone po przekątnej oraz w półkę w każdym 
module. Półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 
18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem 
ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane 

sztuka 1  
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z żółtej płyty MDF. Wymiary: 94 x 45 x 189 cm  

5 Szafa 

Szafa wysoka, wyposażona w drzwiczki i półkę w 
górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej 
części. Półki wykonane z płyty laminowanej o 
grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym 
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty 
wykonane z żółtej płyty MDF. Wymiary: 94 x 45 x 
189 cm  

sztuka 1  

6 Słupek z 4 szufladami 

Słupek z szufladami i drzwiczkami. Wyposażony 

w 1 półkę w górnej części.  Wykonany z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 

brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 

grubości 2 mm. Fronty wykonane z żółtej płyty 

MDF. Wymiary: 50 x 45 x 189 cm  

sztuka 1  

7 Biblioteczka  

Wyposażona w pojemnik na książki z 

przegródkami, pod którym mieszczą się dwie pufy. 

Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, 

w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS 

multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z 

zielonej płyty MDF. Wymiary: 81,5 x 38 x 55 cm. 

sztuka 1  

8 Pufy do biblioteczki 

Pufy wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną 

PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek 

stojących. W jednym zestawie 2 szt. puf. 

Wymiary pufy: 36 x 36 x 28 cm. 

Zestaw w kolorze zielonym x 2  

Zestaw w kolorze żółtym x 2 

Zestaw w kolorze pomarańczowym x 2 

zestaw 6  

RAZEM   

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %  

 

Ogółem poz. 1-8: ...................................................................................................złotych brutto w 

tym VAT:……………………………… 

Słownie: .................................................................................................................................... 

 

Data ............................................   ............................................................ 

                       Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla CZĘŚCI III zapytania ofertowego 

 

 

 I.    Zakup, dostawa i montaż kompletu półek do szatni  

 

 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(tj. ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

1 Komplet półek do szatni 

Szatnia dla 6 osób; wykonana z płyty 

laminowanej w tonacji klonu i białej.  

Metalowe haczyki w komplecie, w razie potrzeby 

jest możliwość zamontowania dodatkowych 

haczyków. Wymiary: 

-wysokość siedziska 33 cm 
-głębokość siedziska 23 cm 
-wysokość półki na buty 20 cm 
-wymiary dużego modułu 19 x 22,5 x 69,5 cm 

-wymiary małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm 

Wymiary całkowite 1 kompletu: 126x50x134 cm. 
 

komplet 5  

RAZEM   

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %  

 

 

Ogółem poz. 1: ...................................................................................................złotych brutto w 

tym VAT:……………………………. 

Słownie: .................................................................................................................................... 

 

 

Data ............................................   ............................................................ 

                       Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 
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Załącznik nr 1d do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla CZĘŚCI IV zapytania ofertowego 

 

 

I.       Zakup, dostawa i montaż zestawu meblowego dla nauczyciela  

 oraz wyposażenia do sali zabaw 

 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(tj. ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

1 Biurko dla nauczyciela 

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 
2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, 
zamykane na zamek. 
-wym. 130 x 60 x 76 cm 

sztuka 2  

2 
Fotel obrotowy dla 
nauczyciela 

Krzesło szkolne obrotowe. Krzesło posiada 
obrotowe kółka, podłokietniki oraz regulowane 
siedzisko oraz oparcie. Wymiary: szer. 63 cm, 
wys. 115 cm, gł. Siedziska 45 cm, szer. 
Siedziska 46 cm, masa 16 kg. 

sztuka 2  

3 
Łóżeczka przedszkolne 
niebieskie 

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i 
kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia 
rogowe, pełniące funkcję nóżek maja 
zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla 
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego 
materiału w formie siateczki. 
Wymiary: 133x57x15cm  

sztuka 25  

4 Wózek na łóżeczka 
Wygodny wózek do składania i przemieszczania 
łóżeczek. Wymiarami dostosowany do łóżeczka. 

sztuka 2  

5 
Parawan wyciszający 
niski 

Parawan wyciszający ze sztywną ramą 
obciągniętą materiałem, ustawiany na 
aluminiowych podstawkach. Możliwość łączenia 
kilku parawanów pod różnym kątem.  
1 komplet obejmuje: 
-2 podstawki o wym. 38 x 4 x 10,3 cm 
-4 haczyki i drążek do łączenia parawanów 
Gr. 5 cm, wym. 80,5 x 100 cm; dł. drążka 51 cm. 
3 komplety w kolorze zielonym i 2 komplety w 
kolorze szarym. 

komplet 5  

6 Zestaw pościeli  

Pościel niebieska – bawełniana pościel w 
pastelowych kolorach, przystosowana 
wymiarami do łóżeczka przedszkolnego. Kołdra, 
poduszka, powłoczki, prześcieradło białe. 
Poduszka 100% poly cotton o temp. prania 
wkładów (kołdra i poduszka) 30°o powłoczki i 
prześcieradło 100% cotton temp. prania 
powłoczek 60° 

zestaw 14  

7 Zestaw pościeli  
Pościel różowa – bawełniana pościel w 
pastelowych kolorach, przystosowana 

zestaw 11  



 

 

wymiarami do łóżeczka przedszkolnego. Kołdra, 
poduszka, powłoczki, prześcieradło białe. 
Poduszka 100% poly cotton. o temp. prania 
wkładów (kołdra i poduszka) 30°o powłoczki i 
prześcieradło 100% cotton temp. prania 
powłoczek 60° 

8 
Szafa na łóżeczka i 
pościel  

Szafa składa się z dwóch części. W górnej 
części mieszczą się półki na 16 kompletów 
pościeli, a dolna stanowi miejsce na 16 sztuk 
łóżeczek przedszkolnych. Wymiary szafy: 141 x 
65 x 200 cm; wym. pojedynczej skrytki na pościel 
34 x 50 x 19 cm 

sztuka 2  

9 
Dywan jednokolorowy - 

zielony 3 x 4 m 

 

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% 
PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. 
Pokryty środkiem uniepalniającym. 
-wysokość runa: 7 mm 
-wym. 3 x 4 m  

sztuka 1  

10 
Dywan jednokolorowy - 

pomarańczowy 3 x 4 m 

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% 
PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. 
Pokryty środkiem uniepalniającym. 
-wysokość runa: 7 mm 
-wym. 3 x 4 m  

sztuka 1  

11 Tablica ścienna 
Biała tablica ścienna, suchościeralna, 
magnetyczna. Aluminiowa rama. Rynienka na 
pisaki, wym. tablicy 180 x 100 cm 

sztuka 1  

12 Siedziska piankowe 

Kanapa z podłokietnikami – kolor zielony. 
Kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina 
nie zawiera ftalanów. Wymiary: 98 x 39 x 45 cm 

sztuka 2  

Średnia kanapa pomarańczowa 
Piankowa kanapa pokryta trwałą tkaniną PCV, 
wolną od ftalanów. 
-wym. 75 x 50,5 x 52,5 cm 
-wys. siedziska 26 cm 

sztuka 2  

Tęczowa gąsienica - 7-elementowe siedzisko w 
formie uśmiechniętej gąsienicy. Kolorystyka 
tęczy oraz oznaczenie kolejnych elementów 
białymi kropeczkami to inspiracja do zabaw 
matematycznych oraz własnych, twórczych 
rozwiązań. 
Wymiary jednego elementu: śr. 35 cm, wys. 30 
cm. Waga przedmiotu: 20kg. 

zestaw 1  

Poduszki okrągłe – w 1 zestawie 10 szt.. 
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej 
do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. 
-śr. 35 cm 
-wys. 3 cm 

zestaw 1  

13 
Basem piankowy z 
piłeczkami 

Suchy basen z pianki o podwyższonej gęstości. 
Pokrowiec wykonany z wytrzymałego tworzywa 
zmywalnego PCW, co pozwala na łatwe 
utrzymanie go w czystości. Basen wyposażony 
jest dodatkowo w miękką podłogę o grubości 3 
cm. Wymiary. 2 x 2 m; 4000 piłeczek o śr. 6,5 
cm; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2 Waga 
produktu ok 101 kg 

sztuka 1  

14 Odkurzacz 

Odkurzacz z funkcją prania Soteco LAVA 
Zasilenie 230V, Moc 1200W, Podciśnienie 2200 
mm H20, Przepływ powietrza 170m3/h, 
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia 27l, 
Pojemność zbiornika na detergent 6,2l, Moc 

sztuka 1  
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pompy detergentu 48W, Długość kabla 
zasilającego 8,5m 
 

15 
Apteczka  
wraz z wyposażeniem 

Apteczka pierwszej pomocy ,,STANDARD” 
w pudełku z tworzywa.. Skład zgodny z normą 
DIN 13157 PLUS, 255 x 165 x 85.  
Skład apteczki: 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 
szt.) sterylny, 2 szt. Kompres na oko 56 x 72 mm 
sterylny, 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm, 
3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm,1 kpl. Plaster 
10 x 6 cm (8szt.), 10 szt. Plaster mały 19 x 72 
mm,1 kpl. Plaster (10szt.), 1 szt. Plaster 5m x 2,5 
cm,3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny,2 
szt. Opatrunek indywidualny G sterylny,1 szt. 
Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna,1 szt. 
Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna,1 szt. 
Chusta trójkątna,1 szt. Opaska siatkowa 4m 
rozm. 2,1 kpl. Chusta z fliseliny (10 szt.), 1 szt. 
Koc ratunkowy 160 x 210 cm, Dodatkowo:ustnik 
do sztucznego oddychania, stelaż mocujący do 
ściany,1 szt. Nożyczki 19 cm,4 szt. Rękawice 
winylowe,2 szt. Worek foliowy,1 szt. Ustnik do 
sztucznego oddychania,1 szt. Instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy, Rozmiar 
opakowania: 255 x 165 x 85 mm 

zestaw 1  

RAZEM   

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %  

 

 

 

Ogółem poz. 1-15: ...................................................................................................złotych brutto w 

tym VAT:……………………………….. 

Słownie: .................................................................................................................................... 

 

 

 

Data ............................................   ............................................................ 

                       Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa i adres firmy (oferenta) 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego: 

 

Zakupu, dostawy i montażu mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowa 

jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach 

Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 

ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego  2014-2020. 

 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości: 

 

Część I: 

Zakup, dostawa i montaż stolików oraz krzesełek przedszkolnych: 

 

netto ............................................ zł Podatek VAT ..................................  zł    ............... % 
                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .......................................................................................................................................... 

 

Termin realizacji zamówienia: …............................................... 

 

 

Część II: 

Zakup dostawa i montaż zestawu meblowego do sali zabaw: 

 

netto ............................................ zł Podatek VAT ..................................  zł    ................ % 
                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .......................................................................................................................................... 
 

Termin realizacji zamówienia: …............................................... 

 

 

Część III: 

Zakup dostawa i montaż kompletu półek do szatni: 

 

netto ............................................ zł Podatek VAT ..................................  zł    ................ % 
                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
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słownie: .......................................................................................................................................... 
 

Termin realizacji zamówienia: …............................................... 

 
Część IV: 

Zakup dostawa i montaż zestawu meblowego dla nauczyciela oraz wyposażenia do sali 

zabaw: 

 

netto ............................................ zł Podatek VAT ..................................  zł    ................ % 
                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .......................................................................................................................................... 
 

Termin realizacji zamówienia: …............................................... 

 
 
 

a. Warunki płatności: do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

b. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

c. Oświadczam, że przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

e. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

f. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie (jeżeli 

nie, należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego 

oświadczenia) i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać 

na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy. 

g. Oświadczamy, że  okres gwarancji przedmiotowego zamówienia wynosi 24 miesiące. 

 

 

 

 

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

              ( miejscowość,  data)    Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

 do reprezentowania oferenta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego: 

 

Zakupu, dostawy i montażu mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowa 

jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach 

Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 

ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego  2014-2020. 

 

oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny  do wykonania zamówienia. 

3. Posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jako 
potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykazuję wykonaną przeze mnie/nas w 
okresie ostatnich 3 lat min. jedną usługę o podobnym charakterze do przedmiotu 
zamówienia polegającej na dostarczeniu wyposażenia do szkół/świetlic/przedszkoli/  o 
wartości min. 4000 zł netto: 

 
L.p. Nazwa usługi/ 

przedmiot wykonanej 
usługi 

Nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 
wykonywana była 
usługa 

Wartość netto  Data wykonania 
usługi 

1.     

(…)     

 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

 

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

              ( miejscowość,  data)   

                                                             

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

          Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

 do reprezentowania oferenta 
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OŚWIADCZENIE 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest Zakup, dostawa i montaż mebli oraz 

innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. 

Jazowsko” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 

– SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020. 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo. 
 
 
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

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

              ( miejscowość,  data)   

                                                             

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

          Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

 do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Wójt Gminy Łącko z siedzibą w Urzędzie Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, tel. 18/4140711, e-mail: 

gmina@lacko.pl, strona internetowa: www.lacko.pl  

b) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”; 

c) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 

00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 

a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@lacko.pl  

b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 

c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia 

procedury Zapytania ofertowego, przekazania oferty, dokumentów postępowania do systemu 

teleinformatycznego SL-2014, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i 

sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” realizowanego w ramach 10 Osi 

Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 

10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR projekty konkursowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego  szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,  a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

4) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w 

jakim Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 

przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w 

mailto:gmina@lacko.pl
http://www.lacko.pl/
mailto:iodo@lacko.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o 

udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych 

osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel 

wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

5) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie  

w jakim Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 

przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej), a także osób fizycznych stanowiących Państwa personel/osób 

oddelegowanych do realizacji zamówienia, a wskazanych w treści oferty przy procedurach związanych oceną 

ofert, z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie 

umowy o udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych 

osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

6) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do 

przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja 

powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu 

oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 

2020, a także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, 

która z tych dat nastąpi później. 

8) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego 

niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana 

rezygnacji z udziału w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z 

Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia.   

9) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 

niezbędne w związku  z zawarciem umowy między Gminą Łącko a Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest 

niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o 

udzielenie tego zamówienia. 

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany,  

w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*. 

11) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach 

określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

12) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b)  na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 
(skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników) **; 

c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego)***; 

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora 

Pani/Pana danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

13) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 



 

 

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO; 

c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie 

prawa do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na 

podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO]. 

14) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli 
informacyjnej. 
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..… 

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

 

 

 

 

 

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi 

w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 


