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Znak sprawy OPS.252.17.2018                                                           

Załącznik nr  3 do zapytania ofertowego  

Wzór umowy 

Umowa 

zawarta w dniu ………………2018 r. w Paczkowie pomiędzy  

Gminą Paczków - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32A, 48-
370 Paczków 

reprezentowanym przez Ewę Pawlinów - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym , 

a 
 

……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 

………………..  

w Sądzie Rejonowym dla …………………, …………………..Krajowego Rejestru Sądowego, 

Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, PESEL ……………………………, zam. : ul. 

……………………………………………………  

reprezentowaną przez Pana/Panią …………................................…………….  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

Do niniejszej umowy nie stosuje się Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. 

poz. nr 1986 ze zm.) 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w roku 2019 talonów (bonów) o wartości nominalnej i 
nabywczej po 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Paczkowie o  łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 129 000 zł , możliwych 
do realizacji w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości talonów wskazanej w ust. 1, nie 

więcej jednak niż do 50% w zależności od ilości wydawanych decyzji administracyjnych  

o przyznaniu pomocy podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie. 
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3. Wykonawca przyjmuje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 i wyraża na nie zgodę. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne, wobec 

Zamawiającego. 

4. Przez punkt sprzedaży detalicznej Zamawiający rozumie punkt handlowy (zlokalizowany na 

terenie Gminy Paczków), oferujący w ciągłej sprzedaży w jednym obiekcie handlowym 

artykuły spożywcze, co najmniej takie jak: nabiał, pieczywo, wędliny, mięso, warzywa, 

owoce, mąka, kasza, ryż, makaron oraz artykuły chemiczne i higieniczne, tj: mydło, płyn do 

mycia naczyń, proszek do prania, szampon, pasta do zębów,  i realizujący (akceptujący) 

talony (bony) oraz punkt/skład opału oferujący węgiel, koks, realizujący (akceptujący) talony 

(bony). 

5. Talony stanowią znaki legitymacyjne, uprawniające okaziciela do zakupu żywności  

w zaoferowanych przez Wykonawcę punktach sprzedaży detalicznej. 

6. Talony (bony) dostarczane będą do siedziby Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 32a, 
48-370 Paczków w godzinach pracy Zamawiającego tj. od g. 7:00 – 15:00,  sukcesywnie, 
partiami, w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego 
zapotrzebowania (określającego ilość talonów (bonów) i ich nominały w formie pisemnej, 
faxem lub e-mailem.  

7. Talony w każdej partii dostawy muszą zawierać talony w ilości sztuk i ich nominałów 

podanych w zapotrzebowaniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że talony spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym z dnia ……..…….., a w szczególności: 

1) odpowiadają wskazanej wartości nominalnej i nabywczej (10 zł, 20 zł, 50 zł lub 100 zł), 

2) posiadają formę papierową z nadrukiem „Zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych 

i tytoniowych” lub „Bon nie upoważnia do zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych” 

lub nadruk równoznaczny. 

3) są kolejno ponumerowane; 

4) posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed podrobieniem; 

5) upoważniają do zakupu artykułów określonych w ust.5, 

6) nie upoważniają do zakupu wyrobów alkoholowych, w tym piwa i wyrobów tytoniowych;  

7) nie wymagają cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego; 

8) termin ich ważności wynosić będzie min. 6  miesięcy liczonych od dnia dostawy danej 

partii talonów do siedziby Zamawiającego i podpisania przez Zamawiającego protokołu 

ich odbioru; 

9) nie naruszają przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia przez cały okres trwania umowy możliwości realizacji talonów przez 

podopiecznych Ośrodka Pomocy w Paczkowie w ………..(ilość do uzupełnienia po 

wyborze oferty)  punktach sprzedaży detalicznej, w tym min. ……składzie opału, 

zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków– zgodnie z wykazem  stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zapewnienia przez cały okres trwania umowy, że talony będą umożliwiać zakup 

artykułów, o których mowa §1 ust. 5. 

3. Zapewnienia przez cały okres trwania umowy, że talony nie będą uprawniać do zakupu 

wyrobów tytoniowych i wyrobów alkoholowych, w tym piwa. 
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4. Zapewnienia, że w przypadku, gdy wartość zakupionych artykułów, o których mowa §1 

ust. 5 będzie wyższa od wartości nominalnej przedstawionych do zapłaty talonów, będzie 

istniała możliwość dokonania dopłaty gotówką.  

 

 

 

§ 3 

1. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z drukiem talonów, ich ubezpieczeniem, 

zabezpieczeniem przed podrobieniem, transportem, dostawą i należnymi podatkami.  

2. Za dostawę talonów odpowiada Wykonawca do czasu odbioru ich przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni ubezpieczenie przesyłki podczas transportu.  

3. Przyjęcie każdej partii talonów nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez 

Zamawiającego. 

4. W związku z przekazaniem przez Wykonawcę talonów Zamawiającemu, Zamawiający nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń punktów sprzedaży 

detalicznej, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wobec tych punktów sprzedaży detalicznej. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie okoliczności związane z brakiem 

możliwości zrealizowania talonów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. W przypadku dostawy talonów wadliwych (w szczególności niezgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego) lub wystąpienia braków w dostawie talonów Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę telefonicznie, faxem lub e-mailem o stwierdzonych wadach lub brakach. 

2. Stwierdzone braki (w tym ilościowe) lub wadliwości w dostawie talonów Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt uzupełnić lub usunąć w terminie 3 dni roboczych od 

zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie ww. terminu 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego 

i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.1) umowy. 

3. Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego dostawy 

wolnej od wad lub braków. 

4. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 5 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy równe jest 

cenie ofertowej brutto i wynosi  ………………..zł (słownie: ……………… złotych …../100). 

2. Cena jednostkowa 1 sztuki talonu wynosi brutto odpowiednio 10 zł, 20 zł, 50 zł lub 100 zł.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu stanowi iloczyn ceny 

jednostkowej brutto 1 sztuki talonu, zgodnie z nominałami, o których mowa w ust. 2 i ilości 

talonów faktycznie dostarczonych Zamawiającemu w ramach danej partii. 

4. Kwota, o której mowa w  ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej umowy (m.in. ewentualne: koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty dokonywania transakcji 

przez posiadaczy talonów (bonów) na zakup żywności) i nie ulegnie zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną część dostawy/partii nastąpi na podstawie faktury 

VAT / noty księgowo – obciążeniowej lub rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia 
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Zamawiającemu faktury VAT / noty księgowo – obciążeniowej lub rachunku, wystawionego 

po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze Vat / nocie 

księgowo – obciążeniowej lub rachunku, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 umowy. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT / noty księgowo – obciążeniowej lub 

rachunku jest: Gmina Paczków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. 

Wojska Polskiego 32a, 48-370, Paczków NIP: 7532377915 

 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 i 2 jest możliwe w terminie 3 miesięcy od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę 

do odstąpienia. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 

dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących 

podstawę do odstąpienia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 

określonym w § 1 ust. 7 niniejszej umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy -  

w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy -  

w razie braku możliwości realizowania bonu w placówce wykazanej przez Wykonawcę  

w załączniku nr 1 do umowy, 

3) w wysokości 3 % wynagrodzenia należnego za dostawę danej partii - za każdy dzień 

zwłoki w dostawie partii talonów w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie, 

4) w wysokości 3 %  wynagrodzenia należnego za dostawę danej partii - za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wadliwości lub uzupełnieniu braków partii talonów w stosunku do 

terminu określonego w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary 

umowne. 

 

§ 8 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia …………….. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 



 5 

3. Wykonawcy przypadku, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu przysługuje jedynie 

żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, 

niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę 

wymienioną w §  5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę 

należności stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w §  5 ust. 1 niniejszej umowy a 

wynagrodzeniem rzeczywiście wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy. 

5. Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację umowy 

zrówna się z kwotą określoną w §  5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości 
świadczonych usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami 
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) oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000). 

3. Strony umowy oświadczają, że posiadają pisemne zgody osób wskazanych w § 12 
do przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie 
każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby 
reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w 
imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 
współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy 
danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że informacje określone w załączniku nr 2  do niniejszej umowy 
są zgodne z rzeczywistym stanem, w tym z zasadami i rozwiązaniami organizacyjnymi 
przyjętymi i stosowanymi przez Wykonawcę w zakresie ochrony danych osobowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w każdym przypadku zmiany, potrzeby uzupełnienia lub utraty 
aktualności którejkolwiek z informacji ujętych w załączniku nr 2 do umowy. 

7. W przypadku określonym w ust. 4 zdanie drugie, a także w przypadku uznania przez 
Wykonawcę, iż niezbędne lub uzasadnione jest przekazanie osobie, której dane 
osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę 
lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy 
wykonywaniu umowy, innych informacji niż ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 
bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku, Strony 
sporządzą odpowiedni aneks do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym podmiotom/Wykonawcom bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
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§ 12 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować ……………………….. (tel…., fax …., e-mail….)  lub inna osoba 

upoważniona przez Zamawiającego  

a Wykonawcę …………………………….…   (tel…., fax …., e-mail….). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 15 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 16 

Integralną częścią umowy są: 

a) Zapytanie ofertowe z dnia …………………. 

b) Oferta Wykonawcy z dnia…………………(data wpływu) 

 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 Wykonawca:         Zamawiający: 
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ZAŁĄCZNIK nr  1 do umowy nr ….. 

z dnia……… 

Nazwa zamówienia: dostawa w roku 2019 talonów (bonów) o wartości nominalnej i 

nabywczej po 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Paczkowie o  łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 129 000 zł , możliwych 
do realizacji w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 
Paczków. 

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 

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 „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370, w skrócie OPS, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Monika Majkowska, kontakt:  
e-mail: iod@ops.paczkow.pl, telefon: 77 431 62 09 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
f) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

g) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia  
** Wyjaśnienie: 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. 
 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 

Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 

wiadomości. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

 

Miejscowość, data     

 
………………………    ……………………………………. 

                            Czytelnie imię i nazwisko 
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ZAŁĄCZNIK nr  2 do umowy nr ….. 

z dnia……… 

Nazwa zamówienia: dostawa w roku 2019 talonów (bonów) o wartości nominalnej i 

nabywczej po 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Paczkowie o  łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 129 000 zł , możliwych 

do realizacji w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 

Paczków. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 

 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego rejestru  np. 

Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, 

dowód osobisty. 

 

Imię  .............……………………   Nazwisko ..................................................... 

Imię ...........................................   Nazwisko ..................................................... 

 

……………………………..………………………………………………………………………….……. 
Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Miejscowość,  data  ………………………    

 ……….…………………………………. 

 Pieczęć i podpisy osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 


