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ST.2512.40.2019 

 

Oświadczenie Oferenta 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 

Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.11.2019 roku do 31.03.2020 roku. 

 

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie FIRMA: 

a) Jest uprawiona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,   

b) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, 

c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

d) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, 

e) Nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub nie wszczęto wobec niej postępowania 

upadłościowego,  

f) Członkowie władz nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, 

g) Nie zatrudnia pracowników Zamawiającego, 

h) Nie pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić  

uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności, 

i) Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechnia informacji i materiałów 

uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

j) Zapoznała się z warunkami zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

k) Posiadamy stosowne uprawnienia, niezbędne do prowadzenia i wykonywania określonej  

działalności związanej z przygotowywaniem, sprzedażą i transportem posiłków (żywności). 

 

 

  

 

  ……………………………….. 

data podpis i pieczęć 
 

 

 
 

 

Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21  

11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną 
mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 

Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: 

iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia  
zgody na przetwarzanie danych. 


