Nr ref. MPK/01/P/2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Dane składającego oświadczenie:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU*
na podstawie art. 22a ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:
……………………………………..
……………………………………..

na potrzeby realizacji zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu
osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II” – w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata

2014-2020

OŚ

PRIORYTETOWA

III:

Niskoemisyjny Transport Miejski Projekt jest
Europejską Europejskiego Funduszu

Transport

Działanie

III.1.2

współfinansowany przez Unię

Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020 – umowa UDA –RPLD.03.01.02.-10-0001/17-00 zawarta w dniu 10.05.2018 r.

* wypełnić jeżeli dotyczy
**wybrać odpowiednio lub zastosować odpowiednią liczbę oświadczeń
***niepotrzebne skreślić
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).
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niezbędnych

Załącznik nr 4 do SIWZ

zasobów

do

wykonania

zamówienia

tj.

…………………………………. (zdolności technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej)**:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………….........................................................................................................................
...........................
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia:
........................................................................................................................................
...........................
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
........................................................................................................................................
...........................
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
........................................................................................................................................
...........................
- Czy podmiot, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą:
Tak/Nie***

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

Podmiot trzeci składa oświadczenie w oryginale.
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dnia
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu innego podmiotu

* wypełnić jeżeli dotyczy
**wybrać odpowiednio lub zastosować odpowiednią liczbę oświadczeń
***niepotrzebne skreślić
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).

