












Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
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Sporządzone (miejscowość i data): ………………………………………. 

 

 

Wykonawca:           …………………………………………………………………………..  

                                                                 (nazwa, adres, NIP) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając imieniem i na rzecz …………………………………………………………………..…… 

niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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. 

 

 

Wykonawca: 

 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć, podpis) 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Klauzula informacyjna z 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”, niniejszym informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka pod firmą: PIREL Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rakszawie, Rakszawa 597E, 37-111 Rakszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS: 0000791770, 

NIP: 8151806478, REGON: 383684705, której przedstawicielem jest Pan Rafał Babiarz, telefon 

kontaktowy: 788 435 060, adres e-mail: pirel@onet.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem procedury zapytania ofertowego na dostawę w ramach zasady 

konkurencyjności zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia 

pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zawartej w ramach 

projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” 

realizowanego przez PROWES, finansowanego ze środków EFS w ramach Działania 8.5 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na 

podstawie umowy zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie; oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia 

niniejszego zapytania ofertowego, a ponadto – w celu należytego rozliczenia dotacji; 

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

zostanie dokumentacja przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, w tym w szczególności 

Realizator projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii 

społecznej”, tj. Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES), 

prowadzony w ramach zawiązanego Konsorcjum firm przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej z 

siedzibą w Przemyślu, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795 207 33 17, oraz Katarzynę 

Podrazę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 20A, 

35-036 Rzeszów, NIP: 8132456304, REGON: 180165299, w zakresie niezbędnym do należytego 

rozliczenia dotacji, a ponadto Instytucja Zarządzająca, Pośrednicząca oraz inne podmioty 

upoważnione do przeprowadzenia kontroli; 

 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 10 lat od dnia podpisania 

przez Zamawiającego Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na 

utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, tj. przez 10 lat począwszy od dnia 

26.07.2019r. 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

związany jest  z przeprowadzeniem procedury zapytania ofertowego na dostawę w ramach zasady 

konkurencyjności; 
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- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− prawo żądania 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; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  

 

 

Zapoznała(e)m się: 

 

 

 

 

……………….…….                                                                          ……………..……………….. 

(miejscowość, data)                                                                                          (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

……………….…….                                                                          ……………..……………….. 

(miejscowość, data)                                                                                          (podpis Wykonawcy) 

 


