
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

..............................................
             wykonawca 

.......................................…
                                             data 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności informacji

Przedmiot zamówienia

Budowa parkingu, budowa doziemnej instalacji
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej

instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
doziemnej instalacji wodociągowej, budowa

sieci elektrycznych i zasilania energetycznego
budynków nr 74, 78 i 168, przebudowa trzech
boisk, przebudowa wraz z nadbudową wiaty

na terenie kompleksu wojskowego
usytuowanego w Lublinie przy ul. Herberta 49

Zamawiający
Gmina Lublin

plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji 
oraz telefon, fax i e-mail 

(o ile wykonawca takie posiada)

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

Informacja w zakresie kategorii
przedsiębiorstwa

Oświadczam, iż Wykonawca jest:
'
- małym lub średnim przedsiębiorstwem1

- nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem1

Oświadczenie wymagane od
Wykonawcy w zakresie wypełnienia

obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.3

Informacja w zakresie sposobu
przesyłania faktur

Oświadczam, że

- wyślę ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 1

- nie wyślę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej1

Administratorem  danych  osobowych  w
rozumieniu  art.  4  pkt  7  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w
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związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - zwane
dalej  „RODO”)  przekazanych Wykonawcy
na  potrzeby  zawarcia  i  realizacji  umowy
jest:

.............….......................................
podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

1   niepotrzebne skreślić  

2  -  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). 

3  -  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 (zalecane jest usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)] 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI

Oświadczam,  że  zachowam  poufność  uzyskanych  informacji  dotyczących

kompleksu wojskowego usytuowanego przy ul. Herberta 49 w Lublinie. 

Jednocześnie zobowiązuję się nie kopiować, nie powielać, nie upubliczniać

oraz nie udostępniać żadnemu podmiotowi,  w tym również Podwykonawcy,  bez

zgody  Zamawiającego dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia

w  postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę  parkingu,

budowę doziemnej instalacji  kanalizacji  deszczowej,  budowę doziemnej instalacji

kanalizacji  sanitarnej,  budowę  doziemnej  instalacji  wodociągowej,  budowę  sieci

elektrycznych i  zasilania energetycznego budynków nr 74,  78 i  168,  przebudowę

trzech  boisk,  przebudowę  wraz  z  nadbudową  wiaty  na  terenie  kompleksu

wojskowego usytuowanego w Lublinie przy ul. Herberta 49.

...........................................................
                podpis osoby / osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy

ZP-P-I.271.15.2020
 Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu wraz z

oświadczeniem o zachowaniu poufności informacji
Strona 2 z 3



UWAGA!
Zamawiający  wyda  zgodę  na  udostępnienie  dokumentacji  podmiotowi,  który  będzie
Podwykonawcą  pod  warunkiem  przekazania  przez  Wykonawcę  podpisanego  przez
Podwykonawcę powyższego oświadczenia. 
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