
 

 
 

 
 
Numer Projektu: RPWP.08.03.01-30-0039/19 
Tytuł projektu: : „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

ZAMAWIAJĄCY:  
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
ul. Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wlkp.  
Tel.67 / 256 40 76 
NIP 763 15 40 873 , REGON 570177889 
 
WYKONAWCA:  

Nazwa Wykonawcy  

Adres  

Email  

Nr telefonu   

Osoba do kontaktu w sprawie oferty  

NIP   

 
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej”. 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju 
uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, Numer 
Projektu: RPWP.08.03.01-30-0039/19, składam ofertę na:  
 

Opis  

Całkowita 
wartość  netto 

zamówienia  
w PLN 

Stawka VAT (%) 
Wartość VAT w 

PLN 

Całkowita wartość 
brutto 

zamówienia 
W PLN 

Kalkulator biurowy – 30 sztuk  
 
 

   

 
UWAGA: Zabrania się modyfikacji treści Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego za wyjątkiem 
uzupełnienia informacji dotyczących Wykonawcy, ceny, okresu gwarancji oraz parametrów 
oferowanego zamówienia.    
 
1. Oświadczam, iż niniejsza oferta uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym.  
2. Oświadczam, iż ceny nie zawierają kosztów dostawy. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/łem  się z treścią zapytania ofertowego  i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń.  
4. Oświadczam, że uzyskałam/łem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania zamówienia.  
5. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w terminach określonych przez 
Zamawiającego. 



 

 
 

6. Oświadczam, iż oferowane wyposażenie pracowni jest nowe. 
7. Oświadczam, iż minimalny okres gwarancji wyposażenia wynosi 12 miesięcy. 
8. Oświadczam, iż oferowane wyposażenie pracowni posiada parametry nie gorsze niż wskazane  

w zapytaniu ofertowym lub rozwiązania równoważne, rozumiane jako rozwiązania pozwalające na 
uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane w ofercie. Zamawiający zobowiązuje się do 
spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie wymaganych parametrów. 

9. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy,  w miejscu  
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty.  

11. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji.  

12. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1 do 

Formularza ofertowego), 
2) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Formularza ofertowego), 
3) Oświadczenie o nie posiadaniu prawomocnego wyroku skazującego za określone przestępstwa  

(załącznik nr 3 do Formularza ofertowego), 
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych (załącznik nr 4 do Formularza 

ofertowego), 
5) Klauzula informacyjna (załącznik nr 5 do Formularza ofertowego), 
6) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie 

pełnomocnictwa, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

7) Specyfikacja zawierająca informację o poszczególnych parametrach wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia zestawiająca parametry wymagane z oferowanymi (według załącznika 
nr 6 do Formularza oferty) wraz z kartą produktu zawierającą wszystkie dane techniczne 
oferowanej dostawy. 

8) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7 do Formularza 
ofertowego). 
 

 
 

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                                     Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż ……………………………………………………………………… (nazwa firmy i adres Wykonawcy) 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż ……………………………………………………………………… (nazwa firmy i adres Wykonawcy) 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż ……………………………………………………………………… (adres i nazwa firmy Wykonawcy): 

- nie posiada prawomocnego wyroku skazującego za określone przestępstwa dla Wykonawcy lub 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorującego,  

- nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy zawartej  

z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania tej umowy. 

 

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

Oświadczam, iż ……………………………………………………………………… (adres i nazwa firmy Wykonawcy) 

przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nie jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, tj. Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu w Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
 
 
……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 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 (potocznie 

zwanym „RODO”)  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 

2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są: 

a) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań; 

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

c) Beneficjent realizujący Projekt – Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51, 64-930 

Dolaszewo. 

d) Partner Projektu - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu 

Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp., tel. 67/256 40 76. 

  

3. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w 

realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wykonującym 

obowiązki kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: upoważnionym 

pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom współpracującym przy wykonaniu 

umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom 

zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewoda Wielkopolski, Najwyższa 

Izba Kontroli), policji, prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym 

badania ewaluacyjne oraz realizującym działania informacyjno-promocyjne. 

4. Inspektor ochrony danych osobowych: 

Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi 

może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

a) Zarząd Województwa Wielkopolskiego: inspektor.ochrony@umww.pl - w odniesieniu do zbioru 

Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020. 

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:  IOD@mfipr.gov.pl,  

c) Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński: maciej@perzynski.eu  

d) Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich  1918-1919: iod@zs-krzyz.pl. 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
mailto:IOD@mfipr.gov.pl


 

 
 

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) W odniesieniu do zbioru „Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320) 

z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem 1303/2013,  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 470 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem 1304/2013,  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zwaną dalej ustawa 

wdrożeniową.  

2) W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) rozporządzenia 1303/2013,  

b) rozporządzenia 1304/2013,  

c) ustawy wdrożeniowej,  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami  

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE. L. 

2014.286.1). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Akademia 

kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 

1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, Numer Projektu: RPWP.08.03.01-30-0039/19, w szczególności 

rozpatrzenia złożonej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjności, zawarcia 

umowy na świadczenie oferowanej usługi, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (WRPO 2014+) oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli 

skarbowych. 

7. Okres przetwarzania danych: 



 

 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem okresu archiwizacji przewidzianego 

przepisami prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*, 

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO**. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub 

organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia RODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: 

kancelaria@puodo.gov.pl. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL 2014. 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich   

podania jest  równoznaczna  z  nieuwzględnieniem złożonej oferty. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, nie może naruszać integralności 
protokołu oraz Jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.   

   

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                 Podpis  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego 

 
Specyfikacja  

 
 

Kalkulator biurowy – 30 sztuk 
 

Parametry określone w zapytaniu ofertowym Parametry oferowanego zamówienia – należy 
wpisać parametry*  

- minimum 10-cyfrowy wyświetlacz, 
 

 

- zasilany za pomocą baterii wymiennych oraz 
baterii słonecznej, 

 

- obliczanie marży [MU],  
 

 

- obliczenia procentowe [%], 
 

 

- zmiana znaku [+/-],  
 

- wbudowany przycisk cofania,  
 

- przełącznik liczby miejsc po przecinku,  
 

- przyciski pamięci: MC i MR lub MRC,   
 

- przycisk pamięci: M+,  
 

- przycisk pamięci: M-.  
 

- sprzęt nowy: tak  
 

- okres gwarancji (minimalny okres gwarancji: 12 
miesiące). 

 

 
Do specyfikacji należy załączyć kartę produktu zawierającą wszystkie parametry oferowanej dostawy. 
 

* Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie nie 
mają na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i innych zasad prowadzenia postępowania, a mają 
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego, 
jakościowego, eksploatacyjnego i użytkowego. Wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia 
równoważne, lecz o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych takich 
samych lub lepszych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla 
nazwanych urządzeń, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich minimalnych 
wymogów w ww. zakresie. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 
techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i użytkowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły 
podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych.  
W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 



 

 
 

opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego urządzenia  
i elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających parametry tych urządzeń. Ciężar udowodnienia 
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 
 
 
Oświadczam, iż zaoferowane powyżej rozwiązania są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym  
w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie zobowiązuję się do spełnienia ww. warunków w przypadku 
wybrania mojej oferty do realizacji. 
 
 
 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 7 do Formularza ofertowego 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1  w związku z art. 

7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 

poz.835). 

Oświadczamy, że nie podlegam/y ograniczeniom, wynikającymi z przepisów o charakterze sankcyjnym 
związanych z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Regulacjami unijnymi wpływającymi na 
ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są: 

a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 
Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.); 

b) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6,  
z późn. zm.); 

c) Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. 
z późn. zm.); 

d) Komunikat Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1), 

Regulacjami krajowymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów 
związanych z Federacją Rosyjską są: 

a) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.  
U. z 2022 r., poz. 835). 

 

Oświadczam/y, że nie znajdujemy się na liście osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej 
na stronie BIP MSWiA: (link: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-
sankcjami  

 

 

……………………………………………        ……………………………………….………………………………………… 
Miejscowość, data                        Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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