
Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawczej          

Lp. Przedmiot zamówienia znakowanie / nadruk / grawer
nazwa producenta / model i (jeżeli 

dotyczy) / nr katalogowy

minimalne 

jednostkowe 

zamówienie (szt.)

zamawiana 

liczba sztuk 

Cena 

jednostko

wa  netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT %
Kwota VAT Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8=6*7 9 10=8*9 11=8+10

1

Apaszka jedwabna; wymiary: 67 x 67 cm (+/- 5 cm); jedwab 

naturalny 100%; wzory apaszek do wyboru przez zamawiającego; 

każda apaszka pakowana w pudełko kartonowe z okienkiem z 

folią, wymiary pudełka: 15 x 10 x 4 cm (+/- 3 cm).

150 0 23% 0 0

Dostawa materiałów promocyjnych na podstawie umowy ramowej

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM

                                   o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, na podstawie Umowy Ramowej nr: AEZ/365/S-023/137/2020  z dnia 14.05.2020 r. 

1. Wykonawca

Nazwa i adres........................................................................................................................
NIP/PESEL.................................................................. REGON....................................... 
KRS/CEiDG...........................................................................................................................
reprezentowany przez.........................................................................................................
                                      (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Nr rachunku bankowego ........................................................................................................
Tel....................................................... Fax:............................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................

2.     Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego deklarujemy dostawa materiałów promocyjnych, na warunkach określonych we wzorze Umowy Ramowej, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,  na podstawie  kalkulacji poniżej, 
	cena oferty wynosi:………. złotych  brutto (słownie zł..................................................), w tym  23% podatek VAT.

na pudełkach godło WUM; 
nadruk 1 kolor

na pudełkach godło 
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2

Krawat jedwabny wąski; wymiary: 150 x 7 cm (+/- 0,5 cm), 

100% jedwab żakardowy (pure silk); gramatura: 220-250 g/m2; 

każdy krawat pakowany w pudełko kartowe z okienkiem z folią, 

wymiary pudełka: 15 x 10 x  4 cm (+/- 3 cm). 

150 0 23% 0 0

3

Kubek: materiał: porcelana; pojemność: 450 ml (+/- 10 ml); kolor 

wnętrza biały, zewnętrzny do wyboru; każdy kubek pakowany 

indywidualnie w kartonowe pudełko.

250 0 23% 0 0

250 0 23% 0 0

4

Pendrive  z końcówką USB i micro USB; pojemność: min. 16 GB; 

Urządzenie kompatybilne z Windows/MacOS/Linux. Złącze USB 

2.0 oraz microUSB. Prędkość zapisu danych min.  16MB/s oraz 

odczytu min. 22 MB/s; każdy pendrive pakowany osobno. 

Opakowanie - puszka z wkładem (gąbką) lub inne ozdobne 

opakowanie, z gumką przytrzymującą pamięć pendrive.

200 0 23% 0 0

5

Elegancki długopis markowy. Korpus wykonany z 

chromowanego mosiądzu; każdy długopis pakowany 

indywidualnie w etui, wykonane z  kartonu, w etui gumka 

uniemożliwiająca swobodne przemieszczanie się długopisu. 

50 0 23% 0 0

6

Elegancki długopis markowy ze stali nierdzewnej pokryty 

warstwą lakieru; kolor do wyboru; wykończenia chromowane; 

każdy długopis pakowany indywidualnie w etui wykonane z 

kartonu, w etui gumka uniemożliwiająca swobodne 

przemieszczanie się długopisu. 

100 0 23% 0 0

7
Długopis metalowy; na korpusie niklowane elementy. Długopisy 

pakowane w kartonowe pudełka - po 100 sztuk.
6000 0 23% 0 0

www.wum.edu.

na pudełkach godło WUM; 
nadruk 1 kolor

godło WUM i nazwa w kolorze białym 
na zewnętrznej stronie, wewnątrz w 

kolorze białym www.wum.edu.pl

grawer godła WUM na pendrive i na 
opakowaniu/puszce

grawer godła WUM na koronie

grawer na korpusie

grawer na korpusie, jednostronnie

grawer na na blaszce, jednostronnie

dopłata za pełny kolor na zewnętrznej
stronie
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8

Brelok; materiał: chromowany metal; kolor: srebrny; wewnątrz 

breloka umieszczona blaszka, rewers gładki;pakowany 

indywidualnie w pudełko kartonowe.

100 0 23% 0 0

9

Parasol automatyczny, składany 8-paneli, średnica 95 cm (+/- 8 

cm). Otwiera się i zamyka za pomocą jednego przycisku. 

Konstrukcja odporna na podmuchy wiatru. 

100 0 23% 0 0

10

Parasol automatyczny "laskowy", 8-paneli, średnica 110 cm (+/- 

10 cm), wysokość 90 cm (+/- 5 cm). Otwiera się za pomocą 

jednego przycisku. Konstrukcja odporna na podmuchy wiatru.

100 0 23% 0 0

11

Ołówek drewniany; naostrzony HB; górna część ołówka 

zaokrąglona, pokryta laką (niewidoczny rysik); wykonany z 

drewna zabarwionego na kolor czarny. Ołówki pakowane w 

kartonowe pudełka - po 100 sztuk.

6000 0 23% 0 0

12

Portfel; materiał: skóra naturalna, kolor skóry: do wyboru przez 

zamawiającego; typ zapięcia: zatrzask/ napa; portfel posiada 

kilkanaście różnych przegródek; kieszeń na bilon, kieszeń na 

banknoty. Każdy portfel pakowany w eleganckie pudełko, kolor 

do wyboru, rozmiarem dopasowane do wielkości portfela.

100 0 23% 0 0

13

Męski portfel; materiał: skóra naturalna; kolor skóry: do wyboru 

przez zamawiającego - typ zapięcia: zatrzask/ napa; kieszenie na 

banknoty i dokumenty, kieszeń na bilon; każdy portfel pakowany 

w eleganckie pudełko, kolor do wyboru, rozmiarem dopasowane 

do wielkości portfela.

100 0 23% 0 0

grawer na na blaszce, jednostronnie

nadruk na czaszy, w kolorze srebrnym

nadruk na czaszy, w kolorze srebrnym

tampodruk w kolorze srebrnym 
lub białym

tłoczone godło WUM na zamknięciu kieszeni 
na bilon oraz godło i nazwa Warszawski 

Uniwersytet Medyczny
na powierzchni pudełka

tłoczone godło WUM na pasku 
zatrzaskującym/napie - zewnętrznym 
zamykającym cały portfel oraz godło i 

nazwa Warszawski Uniwersytet 
Medyczny

na powierzchni pudełka

tłoczone godło WUM wewnątrz etui na 
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14

Etui na karty/ wizytówki; materiał: skóra naturalna; kolor: do 

wyboru przez zamawiającego; etui gładkie; zapinane na zatrzask; 

etui zawiera kieszenie na karty oraz kilkanaście zakładek z grubej 

folii; po wyjęciu wkładka z przegródkami może stanowić odrębny 

element; każde etui pakowane w eleganckie pudełko, kolor do 

wyboru, rozmiarem dopasowane do wielkości etui.

100 0 23% 0 0

15

Smycz satynowa; szerokość taśmy 1,5 cm (+/- 0,5 cm), 

drukowana dwustronnie w pełnym kolorze, dodatkowa złączka 

GSM; taśma koloru granatowego (PANTONE 295C). Długość 

smyczy: 50 cm (po złożeniu) (+/- 2 cm)

5000 0 23% 0 0

16

Torba ekologiczna, materiał: drelich - 280 g/m2 (+/- 10 g/m2); 

wymiary: szer. 35 cm (+/- 2 cm); wys. 38 cm (+/- 2 cm); dno i 

boki: 9 cm (+/- 1 cm); uszy: długość - 63 cm (+/- 1 cm); szerokość 

4 cm (+/- 1 cm); dno i boki torby - zaprasowane; kolor torby 

naturalny, kolor uszu do wyboru.

2500 0 23% 0 0

17

Markowe, eleganckie pióro wieczne. Korpus mosiężny; 

preferowane kolory: perłowy lub czarno-hebanowy, zamawiący 

dopuszcza także inne kolory do wyboru; każde pióro pakowane 

indywidualnie w etui wykonane z  kartonu, w etui gumka 

uniemożliwiająca swobodne przemieszczanie się pióra. 

50 0 23% 0 0

18

Markowy, elegancki długopis. Mosiężny korpus ze 

szczotkowanego metalu, w dotyku satynowy; preferowane kolory: 

odcienie brązu / hebanowa czerń / jasnoróżowy, zamawiający 

dopuszcza także inne kolory do wyboru; chromowane 

wykończenia; wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania 

wkładu. Każdy długopis pakowany indywidualnie w etui 

wykonane z  kartonu, w etui gumka uniemożliwiająca swobodne 

przemieszczanie sie długopisu.

50 0 23% 0 0

19

Markowy, elegancki długopis. Korpus wykonany z 

anodowanego aluminium, matowy, preferowane kolory: stalowy / 

jasnego złota, zamawiaący dopuszcza inne kolory do wyboru; 

poprzeczne grawerowania korpusu, cześć przednia chromowana; 

wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu. Każdy 

długopis pakowany indywidualnie w etui, wykonane z kartonu, w 

etui gumka uniemożliwiająca swobodne przemieszczanie się 

długopisu.   

50 0 23% 0 0

www.wum.edu.

www.wum.edu.

tłoczone godło WUM wewnątrz etui na 
"skrzydle", na którym znajduje się 
pasek zatrzaskujący oraz godło i 
nazwa Warszawski Uniwersytet 

Medyczny
na powierzchni pudełka

nadruk biały nazwa 
Warszawski Uniwersytet Medyczny i 

strona www.wum.edu.pl

nadruk po jednej stronie, zewnętrznie, 
godło WUM oraz nazwa 

Warszawski Uniwersytet Medyczny i 
strona www.wum.edu.pl

godło WUM na koronie

grawer godła WUM na koronie

grawer godła WUM na koronie
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20

Notes z gumką; materiał: PU i papier; rozmiar: +/- A5; liczba 

kartek: 96 w linię; notes posiada zakładkę oraz gumkę 

przytrzymującą w kolorze okładki; kolor okładki do wyboru.
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

21

Zakreślacz w kształcie trójkąta, materiał: plastik, wymiary: 8,5 x 

8,5 x 8,5 cm (+/- 1 cm); kolor: biały; kolory flamastrów: zielony, 

różowy, żółty.
jeden kolor nadruku 200 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 200 0 23% 0 0

22
Długopis metalowy z kolorowym korpusem i srebrnymi 

elementami; mechanizm włączany; kolor korpusu do wyboru.
grawer 200 0 23% 0 0

23

Długopis z lampką LED: materiał: plastik, mechanizm włączania 

latarki i długopisu: przesuwany: do długopisu dołączona 

odpowiednia bateria; kolor biały z szarym.
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

24

Długopis plastikowy; materiał: ABS, kolor: korpus biały, klip i 

górna część korpusu z kolorowym fragmentem; klip w kształcie 

łabędzia; mechanizm włączania: przekręcany; kolor biały + kolor 

do wyboru.

jeden kolor nadruku 500 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 500 0 23% 0 0

25
Długopis w kształcie kości; materiał: plastik; kolor: biały lub 

beżowy.
jeden kolor nadruku 500 0 23% 0 0
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26

Długopis czterokolorowy z gumowym uchwytem: materiał: 

plastik/guma, kolor srebrny, na korpusie czarna gumka; długopis 

zawiera cztery wkłady: czerwony, czarny, niebieski i zielony, 

każdy włączany/wyłączany oddzielnym przyciskiem.

jeden kolor nadruku 300 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 300 0 23% 0 0

27
Antystres: materiał: pianka poliuretanowa; kształt do wyboru; 

rozmiar: +/- 6 cm; wysokość: +/- 8 cm kolor do wyboru.
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

28

Torba ekologiczna; materiał: bawełna – 200 - 240 g/m2; 

wymiary: 46 x 41 x 13 cm (+/- 1 cm), uszy: długość całkowita – 65 

cm (+/- 5 cm); szerokość 4 cm (+/- 1 cm); dno torby - 

zaprasowane; kolor: torba w kolorze naturalnym; uszy torby w 

kolorze naturalnym.

jeden kolor nadruku 200 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 200 0 23% 0 0

29

Notesik z karteczkami samoprzylepnymi; materiał: papier, 

karton, w zestawie 75 szt. wąskich karteczek w 5 kolorach: 

zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy oraz 125 szt. 

karteczek szerokich w 5 kolorach: żółty, niebieski, zielony, 

różowy, pomarańczowy. Wymiar całości: 8 x 7,5 x 2,2 cm (+/- 0,2 

cm); notesik spięty czarną spiralą.

jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

30

Kubek; materiał: ceramika, pojemność: 350 ml (+/- 20 ml); kolor 

zewnętrza: do wyboru, kolor wnętrza: biały; każdy kubek 

pakowany w kartonowe pudełko;
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0
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dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

31

Kubek: materiał: ceramika, pojemność: 280 ml (+/- 20 ml);  kolor 

zewnętrza: do wyboru; kolor wnętrza: biały; każdy kubek 

pakowany indywidualnie w kartonowe pudełko;
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

32

Kubek termiczny; pojemność +/- 350 materiał: stal nierdzewna 

oraz plastik; kolor: czarny; szczelne zamknięcie, nie wymaga 

obsługi oburącz, z uchem bądź bez ucha; każdy kubek pakowany 

indywidualnie w białe kartonowe, pudełko;

jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

33

Pamięć USB o wielkości i kształcie karty kredytowej, materiał: 

plastik, pojemność: min. 16 GB, kolor: do wyboru; każda pamięć 

pakowana w odrębne pudełko;
jeden kolor nadruku 300 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 300 0 23% 0 0

34

Pamięć USB z końcówką micro USB (OTG); pojemność: min. 

16GB; materiał: plastik; kolor do wyboru; urządzenie 

kompatybilne z Windows/ MacOS/ Linux. Złącze USB 2.0 oraz 

microUSB. Prędkość zapisu danych min. 16MB/s oraz prędkość 

odczytu min. 22 MB/s; każdy pendrive osobno zapakowany w 

kartonowe pudełko;

jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0
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dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0
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35

Smycz poliestrowa; złączka metal; szerokość 2 cm (+/- 0,2 cm), 

długość smyczy  po złożeniu +/- 50 cm (+/- 2 cm); każda smycz 

posiada metalowy karabińczyk; kolor: do wyboru.
jeden kolor nadruku 500 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 500 0 23% 0 0

36

Maska do resuscytacji; maska do resuscytacji w pokrowcu na 

rzep na breloku, wymiary: 5 x 2 x 5,5 cm (+/- 2 cm), materiał: 

poliester, kolor: czerwony lub granatowy.
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

37

Pudełko na lunch, ze sztućcami, wykonane z 50% włókna 

bambusowego i 50% PP. W komplecie gumka do mocowania 

sztućców. Wymiary: 16 x 11 x5 cm (+/- 2 cm); kolor do wyboru.
jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

38

Szklana butelka; materiał: szkło oraz PP (pokrywka), butelka z 

uchwytem do zawieszenia; pojemność 470 ml (+/- 20 ml); kolor: 

do wyboru; każda butelka pakowana indywidualnie w kartonowe 

pudełko.

jeden kolor nadruku 100 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 100 0 23% 0 0

39

Powerbank o prędkości min. 4000mAh; materiał: aluminium; 

kabel mikroUSB-USB; każdy powerbank pakowany indywidualnie 

w kartonowe pudełko.
jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0
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40

Koszulka typu T-shirt ; materiał: 100% bawełna, gramatura min. 

135 g/m2, półokrągły dekolt, fason: unisex; rozmiar: od XS do 

XXXL; kolor: do wyboru.
jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0

41

Koszulka polo męska; materiał: 65% bawełna, 35 % poliester; 

gramatura +/- 200 g/m2; koszulka ze splotu pique; krótki rękaw; 

kołnierzyk i ściągacz przy rękawach wykończony podwójnym 

szwem; 3 guziki w kolorze materiału; rozmiar od S do XXXL.
jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0

42

Koszulka polo damska; materiał: 65% bawełna, 35 % poliester; 

gramatura +/- 200 g/m2; koszulka ze splotu pique; krótki rękaw; 

kołnierzyk i ściągacz przy rękawach wykończony podwójnym 

szwem;  guziki w kolorze materiału; rozmiar od XS do XXXL.
jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0
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dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0

43

Bluza damska kangurka zapinana na suwak, materiał: 80% 

bawełna, 20% poliester; grubość: +/-  280 g/m2; rodzaj zapięcia: 

na suwak, posiada kaptur oraz dużą kieszeń naszytą z przodu; 

krój wygodny i uniwersalny; kolor: do wyboru; rozmiary: od XS do 

XXXL.

jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0

44

Bluza damska kangurka wciągana przez głowę, materiał: 80% 

bawełna, 20% poliester; grubość: +/-  280 g/m2; posiada kaptur 

oraz dużą kieszeń naszytą z przodu; krój wygodny i uniwersalny;  

kolor: do wyboru; rozmiary: od XS do XXXL.

jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0
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dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0
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45

Bluza męska kangurka zapinana na suwak, materiał: 80% 

bawełna, 20% poliester; grubość: +/-  280 g/m2; rodzaj zapięcia: 

na suwak, posiada kaptur oraz dużą kieszeń naszytą z przodu; 

krój wygodny i uniwersalny;  kolor: do wyboru; rozmiary: od S do 

XXXL.

jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0

46

Bluza męska kangurka wciągana przez głowę, materiał: 80% 

bawełna, 20% poliester; grubość: +/-  280 g/m2; posiada kaptur 

oraz dużą kieszeń naszytą z przodu; krój wygodny i uniwersalny;  

kolor: do wyboru; rozmiary: od S do XXXL.

jeden kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 50 0 23% 0 0

dopłata za haft jeden kolor 50 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 50 0 23% 0 0

13/16



Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawczej          

47

Czapka bejsbolówka; lekko wygięty, usztywniany daszek; 

konstrukcja z sześciu paneli; materiał: 100% bawełna o skośnym 

splocie; z tyłu regulowane zapięcie na pasek; obszywane 

przelotki; kolor: do wyboru; rozmiar uniwersalny.

jeden kolor nadruku 500 0 23% 0 0

dopłata za pełny kolor nadruku 500 0 23% 0 0

dopłata za haft jeden kolor 500 0 23% 0 0

dopłata za haft cztery kolory 500 0 23% 0 0

48

Teczki ofertowe formatu A4 ze skrzydelkami (bez nacięć na 

wizytówkę)

- format po złożeniu 217 x 302 (+/- 3 mm); grzbiet 5mm

- Papier kreda matowa 350 g/m2, biały

- gumka biała, zabezpieczająca dokumenty przed wypadnięciem, 

wzdłuż teczki

- wykończenie folia błyszcząca

nadruk jeden kolor 1+0 300 0 23% 0 0

dopłata za nadruk pełen kolor 4+0 300 0 23% 0 0

49

Torba papierowa; wymiary (szer x głęb x wys): 24 x 10 x 35 cm 

(+/- 1 cm); rodzaj papieru: ekologiczny, kraft biały lub brązowy 

lub beżowy, gramatura 100g/m2 (+/- 5 g/m2); uchwyt: 

papierowy skręcany; pojemność: 3,5 l (+/- 100 ml); kolor: biały; 

nadruk po obydwu stronach torebki.

nadruk jeden kolor 1+0 200 0 23% 0 0

dopłata za nadruk pełen kolor 4+0 200 0 23% 0 0

50

Notes klejony: format A5; z białą okładką i podkładką kartonową; 

bloczki klejone po 50 kartek; kartki odrywane od bloczku po 

krótszym boku (od góry), kartki w kolorze białym, grubość kartki: 

90 g/m2 (+/- 10 gram); offset; okładka: kreda mat 170g/m2, 

nadruk na każdej stronie.

jeden kolor nadruku na każdej kartce 100 0 23% 0 0
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dopłata za pełny kolor nadruku na każdej 

kartce 4+0
100 0 23% 0 0

RAZEM 0 0 0
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3.    Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą. 

4.    Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail 
oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub 
potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.

5.    Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu)  Wyjaśnienie : 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 (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

6.     Razem z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
     a. ………………………………………………………….str…………..
     b. ………………………………………………………….str…………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							                                                                                                                                                                                         ..................................................................
                                                                                                                                                                             (podpis  osoby/osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)
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