
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 

                                                                      
 
 
 

 
 

               pieczątka   firmy                                                                                                          

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

     W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie   
                 przetargu nieograniczonego na:  

 

 dostawę płynów technologicznych i smarów 
 
 

 
oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.: 

 
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
2) posiada  wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a  także dysponuje osobami zdolnymi         

do wykonania zamówienia;  
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5) nie podlega wykluczeniu.  

 
 

 Oświadczam (my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami                     
oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia                       
i przyjmuję (my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne 
informacje do sporządzenia oferty 

 

 

                                                      

 
 
 
 
 
 

…………...........................                                                                   podpis  i  stanowisko                                           
miejscowość   -   data                                                                                            uprawnionego przedstawiciela  firmy 
  

 



 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

                                                                      
 
 
 
 
 

 
               pieczątka   firmy                                                                                                          

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

     W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie   
                 przetargu nieograniczonego na:  

 

dostawę płynów technologicznych i smarów 
 

 
oświadczamy, że  

 
 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5)  Regulaminu  
zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.*, 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5)  Regulaminu  
zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.*. W 
przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w  §11 ust. 
2 pkt 5)  Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i 
Tramwajów      Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej. 

 

 

 

                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

…………...........................                                                                   podpis  i  stanowisko                                              
miejscowość   -   data                                                                                            uprawnionego przedstawiciela  firmy 
   

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 



ZAŁĄCZNIK  Nr 4 
 

                
 

 
Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO 

 
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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą  na podstawie  

wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o. jest Pani Aleksandra 

Dawidowska, kontakt: iod@gait.pl, 58 341-00-21; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu rozstrzygnięcia postępowania. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §3 ust. 4 i §37 ust. 3 Regulaminu 

Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. oraz  

partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące dokumenty, operator 

pocztowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Regulaminie, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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; 

8) 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.  

 
 
 
 
 


