CP.2721.6.2020.EFS							Zał. Nr 2 do Ogłoszenia
UMOWA 

zawarta w dniu ............................... w Puławach pomiędzy Powiatem Puławskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach*, al. Królewska 3, 24-100 Puławy,  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez …………………………………………………………………………., 

a ...................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
.............................................. – ………………………………
 
Strony oświadczają, że:
- umowa została zawarta zgodnie z postępowaniem na podstawie, którego Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).  

§ 1
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”, zwane dalej zamówieniem.
	Integralną częścią składową niniejszej umowy są: 
	oferta Wykonawcy, zwana w dalszej części umowy ofertą, w tym zakres usługi zgodny z ofertą,
Ogłoszenie o zamówieniu-wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) zwanym dalej SOPZ lub Opisem,
	Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie.
	Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi projektu a w szczególności Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wykonawca zapewnia prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.
	Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji umowy oraz do zawarcia umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
	Wykonawca oświadcza, że w zakresie określonym przez Zamawiającego spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub w części innym podmiotom na zasadach wskazanych w Ofercie stanowiącej załącznik do umowy. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania umowy w całości lub w części Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie w trakcie trwania umowy innych niż wskazane w ofercie prac Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby lub podmioty, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy lub przy pomocy, których będzie wykonywał umowę, w tym podmioty wskazane w ust. 2, będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wymagane dla prawidłowego i kompletnego wykonania umowy oraz będą zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi prawa pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
6. Do kontaktów związanych z realizacją umowy Wykonawca wyznacza:
 ………………………………………………..…, tel. …………… e-mail:………………

§ 3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Opisie. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wszystkich usług określonych w zamówieniu (formularzu cenowym) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie merytoryczne z realizacji zamówienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne, o którym wyżej mowa będzie stanowić jeden z elementów oceny przez Zamawiającego prawidłowości i kompletności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
4. W terminie do 3 dni od dnia zatwierdzenia zgodnie z Opisem sprawozdania merytorycznego, Zamawiający dokona odbioru wykonania zamówienia, przy czym zamówienie uznaje się za przeprowadzone zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 6 prawidłowości jego przeprowadzenia zgodnie z umową. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do odbioru zamówienia są: …………… oraz …………... Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.
5. Odbiór zamówienia, o którym mowa w ust. 4 obejmuje także odbiór związanych z jego organizacją czynności, o których mowa w Opisie.
6. Z odbioru zamówienia zostanie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia,
2) ocenę prawidłowości wykonania zamówienia oraz zgodności z postanowieniami umowy,
3) oświadczenie osób powołanych do odbioru o istnieniu bądź braku wad w zrealizowanym przez Wykonawcę zamówieniu,
4) w przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym zamówieniu przez Wykonawcę, które są możliwe do usunięcia (np. dokumentacji ze zrealizowanego zamówienia)– zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym jednak niż 7 dni.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w realizowanym przez Wykonawcę przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z Opisem i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
8. Po usunięciu przez Wykonawcę wad, w terminie o którym mowa w ust. 7, Zamawiający dokona ponownego odbioru zamówienia. Postanowienia ust. 6 –7 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez niego umowy.
11.W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy wszystkich dokumentów, prezentacji, opracowań (w tym elektronicznych, zdjęć fotograficznych) wykonanych przez Wykonawcę.
	W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu, o którym mowa w ust.11, nie wyłączając prawa zezwolenia na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego, we wszystkich polach eksploatacji, z prawem ich zmiany, wykorzystania itp. zgodnie ze swoimi potrzebami.
	Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w ust.12 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej umowy.


§ 4
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.2 maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto ……… zł (słownie złotych: ………………………) uwzględniającej stawkę podatku VAT zgodną z przepisami obowiązującego prawa. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi maksymalne pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy z uwzględnieniem ust.2.
	Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktyczną ilość zrealizowanych wizyt oraz wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych z uwzględnieniem ich maksymalnej ilości przewidzianej dla jednego uczestnika projektu (iloczyn zrealizowanych wizyt i cen jednostkowych brutto kosztu wizyt z formularza oferty, plus iloczyn wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych/ zabiegów rehabilitacyjnych i cen jednostkowych brutto kosztu danego zabiegu z formularza oferty: Lp. 2.V-zabiegi fizjoterapeutyczne, Lp.3.V- zabiegi rehabilitacyjne). Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie dotyczące zapłaty za nie wykonanie zakresu pełnej wartości ceny umowy przez Zamawiającego. 
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
4. Po zrealizowaniu zamówienia i jego odebraniu zgodnie z § 3, Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodną z wymaganiami Zamawiającego w wysokości określonej na podstawie ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury w terminie 3 dni od daty odbioru zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 stwierdzający zrealizowanie  przez Wykonawcę zamówienia podpisany zgodnie z Opisem.
5. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, szczegółową kalkulację wydatków zamówienia w tym na wzorze określonym przez Zamawiającego.

§ 5
Zamawiający może odstąpić od umowy:
	na zasadach określonych w art.145 Prawa zamówień publicznych,
	w przypadku rażącego uchybienia postanowieniom umowy przez Wykonawcę, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień, odstąpienie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zaistnieniu zdarzenia,
	w przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie lub rezygnacji z części projektu, odstąpienie w terminie 21 dni od dnia rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie lub rezygnacji z części projektu (w zakresie umowy dotyczącej danego uczestnika projektu). Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowany i odebrany zakres zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w tym zakresie,

 w przypadku braku możliwości realizacji umowy ze względu na wprowadzenie przepisów prawnych powodujących zakaz lub ograniczenie realizacji świadczeń określonych w umowie, w szczególności przepisów sanitarnych, odstąpienie w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowany i odebrany zakres zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w tym zakresie.
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

	za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1, terminu do przedstawienia propozycji programu merytorycznego, terminu sporządzenia sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego zamówienia w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 w wysokości 300 zł za każdą stwierdzoną niezgodność (np. niezgodność z programem merytorycznym, brak oświadczenia w zakresie prawidłowości  zatrudnienia osób),
	 za niedotrzymanie terminu usunięciu wad (np. dokumentacji) lub niedotrzymanie terminu wykonania innych czynności wynikających z umowy i SOPZ (np. doręczenie faktury), w wysokości 300 zł, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad lub na wykonanie tych czynności,
za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy (np. rażącego uchybienia postanowieniom umowy, a w szczególności niesporządzenie mimo wezwania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie programu merytorycznego, dwukrotnego niezgodnego z Opisem opracowania programu merytorycznego, niesporządzenia mimo wezwania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie sprawozdania merytorycznego lub dwukrotnego niezgodnego z Opisem sporządzenia sprawozdania merytorycznego) – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
	Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 
2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 
	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 6
Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany umowy dokonywane przez strony w formie elektronicznej lub pisemnej, oraz istotne zmiany umowy, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, wymagające formy pisemnej.
	Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
	zmiany przepisów prawa, wydania decyzji administracyjnych, zmiany harmonogramu realizacji projektu – w zakresie określonym tymi aktami

zmiany osób realizujących zamówienie, które mają posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie,
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub uczestników projektu, lub siły wyższej (np. opóźnień i zmian w terminie realizacji zamówienia), w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia przedłużenie maksymalnie o okres wynikający z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub siły wyższej (np. okres zmiany uczestnika projektu, okres braku możliwości realizacji danego zamówienia lub części danego zamówienia ze względu na niezrealizowanie innych czynności niezależnych od Wykonawcy niezbędnych do realizacji danego zamówienia, epidemie, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe itp.)

§ 7
 Do wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją umowy, w tym w szczególności do: dokonywania zmian nieistotnych w realizacji zamówienia, dokonywania zmian istotnych w przedmiocie zamówienia zgodnie z § 6, protokołu odbioru, kontaktów roboczych Zamawiający wyznacza osoby: każda upoważniona jednoosobowo-… e-mail…, tel…
	Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze  Stron.


…………………..……… 					………………………………………
        Zamawiający 						          Wykonawca

*odpowiednio do właściwych przepisów





























Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

		Zamawiający: Powiat Puławski/
 		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Wykonawca:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie” prowadzonego przez Powiat Puławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
   (podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku  z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………
  …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)
							
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)







































Zał. nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI,  O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie” prowadzonego przez PCPR w Puławach oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert 
(odpowiednio zaznaczyć):
 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z żadnym 
z Wykonawców, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu; 
 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z Wykonawcą ………(nazwa Wykonawcy), który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. * 


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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CP.2721.6.2020.EFS					Zał. nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu

............................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
			              			
FORMULARZ OFERTY

					Powiat Puławski/
					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
					w Puławach

Ja/ My, niżej podpisani: 
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (nazwy i adresy) / wykonawców występujących wspólnie (nazwy i adresy) *: 
……………………………………………………………………………………………………..
 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*):
Numer telefonu …………………………….  adres email:………………………………

Odpowiadając na zamówienie w postępowaniu: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie” przedstawiam(y) ofertę dotyczącą przedmiotowego zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu:
 Cena (formularz cenowy):
I
Lp.
II
Nazwa kosztu
III
Jednostka miary
IV
Liczba
V
Cena jednostkowa
brutto
PLN
VI
Cena łącznie brutto
(Liczba x Cena jednostkowa brutto)
PLN
1.
Wizyta u lekarza specjalisty w celu skierowania na odpowiednie zabiegi

sztuka
30


2.
Zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone zgodnie z zaleceniem lekarza po przeprowadzeniu badań specjalistycznych

zabieg
300


3.
Zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

zabieg
300


4. 
Cena oferty (suma kwot: Cena łącznie brutto Lp. 1+2+3) PLN



Miejsce realizacji usługi: Puławy: ………………………………………………………………
(zgodnie z p. 7.5 i 12. 3 Ogłoszenia)		( ulica, numer budynku/lokalu lub podobne określenie)
   Puławy: ………………………………………………………………
					( ulica numer budynku/lokalu lub podobne określenie)
   Puławy: ………………………………………………………………
					( ulica, numer budynku/lokalu lub podobne określenie)
Oświadczam(y):
1.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego w zakresie i na zasadach określonych w Ogłoszeniu.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń informuję, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.
5.Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy):
Lp.
Opis części zamówienia, którą Wykonawca 
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

Nazwa podwykonawcy







Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

Inne informacje (jeżeli dotyczy)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................



..................................dn...............                                       ..............................................
    ( miejscowość)                                                        ( podpis upoważnionego przedstawiciela)

* wpisać/określić odpowiednio lub zaznaczyć
** 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).

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). 
 

