
Załącznik nr 1 do SWZ wzór formularza oferty 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców): 

a) Nazwa Wykonawcy  

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

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

b) Adres Wykonawcy 

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

tel. ......................................   

 Adres poczty elektronicznej wykonawcy ............................................................................ 

  Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………. 

NIP ........................................................... 

Nr konta: .................................................................................................................................. 

 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (wybrać właściwe) 

 

 

2. Oferta na zapewnienie usług ochrony w Pałacu Zbaraskich (Potockich) przy Rynku Głównym 
20/ul. Brackiej 2 w Krakowie. 

 

3. Cena brutto (razem z podatkiem VAT) za stałą ochrony na (za jeden miesiąc wykonywania 
usługi):  

              ………………..……………………. zł 

                             (cena wraz z podatkiem VAT) 

 

4. Cena jednostkowa brutto (razem z podatkiem VAT) za 1 godzinę wykonywania zamówień 
opcjonalnych:  …………….………….. zł  (cena wraz z podatkiem VAT) 

5. Czas reakcji grupy interwencyjnej: …………….. minut.  

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w SWZ. 



7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 
czynniki. związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest 
kompletna. 

9. Oświadczamy, że następujące usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zostaną 
wykonane przez: 

1) Lidera Konsorcjum/wspólnik s.c.: ………………………………………………(wykaz usług) 

2) Partnera Konsorcjum/wspólnik s.c: …………………………………………….(wykaz usług) 

Uwaga!  

Wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, 
spółka cywilna) 

 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

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

 (kwalifikowany podpis/podpis elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób 
uprawnionych/upoważnionych 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). 

  



Załącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  

Nazwa wykonawcy................................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy oraz spełniam warunki 
udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ustawy ust. 2 pkt 4) 
ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

 

2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne 
podmiotowe środki dowodowe: 

 

LP 
Nazwa podmiotowego środka 
dowodowego  

Postępowanie, do którego został złożony podmiotowy 
środek dowodowy lub adres bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych 

1   

2   

 

 

……………………….. 

(data )                      ………………….………………………………………………… 

(kwalifikowany podpis/podpis elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób 
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 



 



Załącznik nr 3 do SWZ wzór oświadczenia udostępnienie zasobów 

 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby 

 

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby....................................................................................... 

 

Adres podmiotu................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy oraz spełniam warunki udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy, w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej 

 

2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne 
podmiotowe środki dowodowe: 

 

LP 
Nazwa podmiotowego środka 
dowodowego  

Postępowanie, do którego został złożony podmiotowy 
środek dowodowy lub adres bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych 

1   

2   

 

 

 

 

……………………….. 

data 

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



(kwalifikowany podpis/podpis elektroniczny lub osobisty lub zaufany 

 osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania podmiotu 





Załącznik nr 5a do SWZ wykaz usług  

 

 

WYKAZ wykonanych usług 

 

 

Podmiot, na rzecz którego 
wykonywana była usługa 

OPIS 
Okres 
wykonywania 
usługi 

 Czy usługa obejmowała wykonywanie 
ochrony budynku przez okres co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy, o 
wartości usługi nie mniejszej niż 60 000 
PLN?  

TAK/NIE* 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

  



Załącznik nr 5b do SWZ wykaz osób  

 

WYKAZ OSÓB przeznaczonych do realizacji zamówienia 

Należy wykazać 3 osoby zgodnie ze wskazaniem w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3. lit. b) SWZ 

 

Ppkt. 
Treść warunku udziału w 
postępowaniu 

Osoba nr 1 Osoba nr 2 Osoba nr 3 

 Imię i nazwisko osoby    

i.  
Czy osoba posiada co 
najmniej wykształcenie 
średnie? 

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

ii.  

Czy osoba posiada 
znajomość języka 
angielskiego w stopniu 
komunikatywnym? 

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

iii.  

Czy osoba jest wpisana na 
listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony 
fizycznej? 

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

iv.  Czy osoba jest niekarana? TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

v.  

Czy osoba posiada co 
najmniej 3-letnie (36-
miesięczne) doświadczenie 
nabyte po 1995 r. w 
zakresie świadczenia usług 
ochrony budynków ? 

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

 

Proszę wskazać w sposób jednoznaczny właściwą odpowiedź TAK lub NIE.  

Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób 
świadczących Usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej 
„Pracownikami świadczącymi Usługi”. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wymaganej ilości osób spełniających wyżej 
wymienione warunki dla zapewnienia ciągłej ochrony przy uwzględnieniu nagłych okoliczności, 
których nie da się przewidzieć, wymagających zmiany pracowników w trakcie trwania usługi (np. 
urlop, choroba, itp.). 

Wykonawca zobowiązuje się podczas świadczenia usługi, na wezwanie Zamawiającego, do 
przedłożenia (do kierownika działu administracji) zaświadczenia o niekaralności pracowników, 



dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, kopii 
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub uprawnienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudniania osób bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy. Szczegółowo sposób kontroli oraz uprawnienia Zamawiającego określa 
wzór umowy.  

Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób na etapie realizacji zamówienia tylko pod 
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą 
posiadały minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje oraz formę zatrudnienia. W przypadku 
zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowo wskazane osoby. 
Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego 
do ich przedłożenia.     

    

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do SWZ wzór zobowiązania do udostępnienia 

 

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia 

  

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby....................................................................................... 

 

Adres podmiotu................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

1) Zobowiązuję się do oddania ……………………………………………………..….…. 

(podać pełną nazwę/f podmiotu któremu są udostępniane zasoby 

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:  

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

(podać pełną nazwę przedmiotu zamówienia  

 

2) W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

 

1) Zakres moich zasobów udostępnionych wykonawcy: ………………………………… 

 

 

2) Sposób i okres udostępnienia zasobów oraz sposób i okres wykorzystania przez wykonawcę moich zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

3) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………… 

 



 

 

……………………….. 

data 

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

(kwalifikowany podpis/podpis elektroniczny lub osobisty lub zaufany 

 osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 

 



Załącznik nr 7 do SWZ Informacja o przetwarzaniu danych 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

[dla Wykonawcy] 

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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), zwanym dalej „RODO”, poniżej podajemy 
informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier 
Sztuki: 

 

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest  

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 

Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków 

zwana dalej Galerią. 

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można 
kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres 
email: iod@bunkier.art.pl, listownie na adres siedziby wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie 
Galerii. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp" w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:  

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

2) podmioty serwisujące urządzenia Galerii za pośrednictwem, których przetwarzane są 
Państwa dane osobowe; 

mailto:iod@bunkier.art.pl


3) podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu 
przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących i 
pracowników Wykonawcy; 

4) podmioty świadczące na rzecz Galerii niezbędne do ewentualnego wykonania 
zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich 
udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z 
Państwem korespondencja. 

5) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po 
zakończonym okresie przechowywania; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 4 obejmujący cały czas trwania umowy. 

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE okres przechowywania będzie zgodny z 
okresem trwałości projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie liczonego od daty płatności 
końcowej dotacji; Dane będą również przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z okresami 
wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. przez 5 lat. 

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan: 

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

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*; 

 prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora 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, ul. Stawki 2 00-
193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Galerię Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres email: 
iod@bunkier.art.pl, listownie na adres siedziby Galerii lub osobiście w siedzibie Galerii. Przed 
realizacją Państwa uprawnień Galeria musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie 
dostosowany do danego żądania. 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

**  Wyjaśnienie: 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. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp.  

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Galeria nie będzie wykorzystywała danych osobowych do podejmowania wobec Pani/Pana osoby 
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 


