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Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

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

(nazwa Oferenta) 

 

 

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

(dane adresowe) 

 

Oświadczenie 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego stacjonarnego 

defektoskopu do badań metodą magnetyczno-proszkową wraz z wyposażeniem w ramach realizacji 

projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. 

w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”, oświadczam, że 

nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: 

 nie znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości 

prawidłowego wykonania zamówienia; 

 nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; 

 nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

....…………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis osób upoważnionych) 
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Oświadczenie o braku powiązań 

 

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

(nazwa Oferenta) 

 

 

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

(dane adresowe) 

 

Oświadczenie 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego stacjonarnego 

defektoskopu do badań metodą magnetyczno-proszkową wraz z wyposażeniem w ramach realizacji 

projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. 

w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”, oświadczam, że 

nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S. A. 

oraz osobami wykonującymi w imieniu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A.  czynności związanych 

z przygotowaniem oraz wyborem oferty a osobami upoważnionymi 

przez ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… (wpisać nazwę Wykonawcy) 

do zaciągania zobowiązań. 

 

 

                                                                                                                                                           

....…………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis osób upoważnionych) 
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Klauzula informacyjna art. 13 RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

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”, informujemy, 

iż:   

• Administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.,  

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź. 

• Państwa/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym, 

będącym częścią realizacji projektu „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych 

Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu 

badań nieniszczących” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

• Odbiorcami Państwa/Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

• Państwa/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do pięciu lat (w tym okres 

trwałości projektu) od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.  

• Obowiązek podania przez Państwa/Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa/Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku 

nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.  

• W odniesieniu do Państwa/Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

• Posiada/-ją Państwo/Pani/Pan:  

− prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa/Pani/Pana (art. 15 RODO);  

− prawo do sprostowania Państwa/Pani/Pana danych osobowych1 (art. 16 RODO);  

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 (art. 18 RODO);  

                                                           
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna/-ją 

Państwo/Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa/Pani/Pana narusza 

przepisy RODO;  

• Nie przysługuje Państwu/Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);  

− prawo sprzeciwu (art. 21 RODO), wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę. 

 

 

....…………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis osób upoważnionych) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  


