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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku realizacją 

zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny 

ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 

zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje 

Polityka bezpieczeństwa do projektu: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany- etap II" 

i wynosi 5 lat ( oferty niewykorzystane) oraz 1 O lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo 

do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

oraz usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane 

osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są 

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem 

danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach. 

Wykaz załączników: 

1. Druk oferty.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia nr 9/MPK/KKDZPPEII/2020" 

Kielce dnia. 21.05.2020 r ................ . 
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Załącznik nr 2 

Miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE 

na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nr 

9/MPK/KKDZPPEII/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

Ja niżej 

podpisany/a ........................................................................................................................................ . 

działający/a w 

1m1en1u ............................................................................................................................................... . 

ubiegający/a się o zamówienie na : 

zakup środków profilaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D 

zawód pilnie poszukiwany - etap II" 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udzielenia zamówienia z poniższego tytułu 

(niepotrzebne skreślić): 

1. Wykonawca będący osobą fizyczną, nie został/został prawomocnie skazany za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 

z późn. zm. 11)) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -

Kodeks karny, 

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. IO ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

2. W przypadku spółek prawa handlowego:

a) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano / skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt. 13 Art. 24.1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 












