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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SP006/01/2022  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
usługę: „sukcesywny odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów 
komunalnych w ciągu roku 2022 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku.” 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam/-mywpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w 

zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   porządku w 

gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

2. Posiadam/-my aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992), 

3. Posiadam/-my uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, 

4. Posiadam/-my niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my 

potencjałem odpowiednim technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

5. Znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę (my) niezwłocznie odpowiednie 

dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 

 

…………………………………………. 
Miejscowość, data 

……….................................................................... 
 czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 
  z pieczęć Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

w związku z postępowaniem w trybie zapytań ofertowych oraz zawarciem umowy  

  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 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 (Dz. U. UE. 

L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha 

Wacława Milke z siedzibą w Płocku, ul. 1 Maja 11, tel. 24 262 40 15, e-mail: 

sekretariat@sp6plock.pl,  reprezentowana przez dyrektora szkoły.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z 

rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i 

wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania 

ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.  

4. Pani/Pana dane osobowe, administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/ Pana 

lub Pani/Pana pracodawcy/ podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana 

dane osobowe stanowią, w zależności od rodzaju współpracy - dane niezbędne do 

reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez 

Panią/ Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie i są 

niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:  

1) w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność 

gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG (jednosobowa działalność 

gospodarcza  

/wspólnicy spółki cywilnej):  

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy,  

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na 

administratorze wynikający z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z 

rozliczeniem umowy,  

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 

administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy 

zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także dochodzenie 

roszczeń lub obrona przed roszczeniami;  

2) w przypadku osób fizycznych wskazanych w KRS (członków organu, 

prokurentów) lub pełnomocników reprezentujących kontrahenta:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na 

administratorze wynikający z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z 

rozliczeniem umowy,  

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 

administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy 
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zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także dochodzenie 

roszczeń lub obrona przed roszczeniami;  

3) w przypadku osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy 

(członków personelu kontrahentów):  

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 

administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy 

zawieraniu umowy oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji osób 

wskazanych do realizacji umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad 

poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3.   

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione 

na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia 

obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać 

dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego 

polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. 

dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie 

systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.   

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:   

1) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,   

2) prawo do sprostowania danych,  

3) prawo usunięcia danych,   

4) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem.  

  

………………………….. dnia ………………………..  
              Miejscowość                                                  data  

  

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

Pieczęć                                                                                                                                        Czytelny podpis  

  

  

  
 

 


