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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 3/2019 
 

Oświadczenie  wymagane  od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
WYKONAWCA* 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ....................................................................................................................................... 

NIP*: …………………………………................…………………..………………………… 

E-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Ja/my, niżej podpisany/podpisani, reprezentujący firmę: 
 
………………………………………...……………………………………………..…………… 
 
z siedzibą ……………………………….………………………………………………………… 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr 3/2019 na: usługę polegająca na zapewnieniu 
uczestnictwa/udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów dla 8 nauczycieli Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu  w ramach projektu                     
nr RPOP.09.02.02-16-0001/17 pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2019 rok 

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

(podpis osoby (osób)uprawnionej(nych) do reprezentowania Wykonawcy) 
______________________________ 

1) 
rozporządzenie 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).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 




