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Załączn1kanr 3 do zapytania ofertowęeo

oświadczenie Wykonawcy:
oŚwiadczam, Żę cęna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówięnia.
oświadczam, ze spełniam wszystkie wymagania zawarte w zaplaniu ofertowym.
oŚwiadczam, Że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
oferty.
oświadczam, Że uznaję się za związanego treścią złoŻonej oferty, przez okres 30 dni od daty złoŻęnia oferty.

Klauzula informacvina z art. l3 RODO:

Zgodnie z art. |3, ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z dnia 27 kwtetńa
2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w związku zprzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozpotządzęnie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.20l6, str' 1), dalej,,RoDo'', informuje, się ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Główny Instytut Gómictwa
Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowicę
inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, ę-mail: gdpr@gig.eu;
Pani/Pana dane osoboweptzetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. l' lit. c RoDo w celu zvłiązanym
niniejszym zapytaniem ofertowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowięń publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 i 2018);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,
dotyczącego niniejszego zap5Ąania, a jeŻe|i czas trwania umowy przehacza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas lrwania umolvvy]
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nię będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan;
- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPanadanych osobowych r;

na podstawie art. l8 RoDo prawo Żądartia od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wniesienia skargi do Pręzęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna PatilPa\ Że
przetwarzanie danych osobowych PanilParra dotyczących narusza przepisy RoDo;

nie przysługuje Pani/Panu:
w zutiązku z arl',. I7, ust. 3, lit. b' d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;

na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art, 6, ust. l,
lit. c RODO.

oświadczenie wykonawcy w zakręsię wypełnięnia obowiązków informac}'jn}'ch przewidzian}'ch w art. 13 lub
art. 14 RODO
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oŚwiadczam, Że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art' 14 RoDo3 wobęc osób
ftzycztych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówięnia publicznego w niniejszym postępowaniua.

Konto:05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 63401 2601 6
KRS:0000090660

GŁoWNY
INSTYTUT
G on N ICTWA

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
spełnia tłymagania norm: PN-EN lso 9001 :201 5-10
PN-N-I8001 :2004, PN-EN ISO 14001 :201 5-09

(rniejscowoŚć, data) (podpis osoby uprawnionej)

lwy;aśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŻe skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy'

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
zuwagl na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3Wyjaśnienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 zdnia 2'| kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l 19 z 04.05.2016, str. l )'

awyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niŻ bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art' l3 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treŚci oświadczenia np. przez 1ego wykreślenie).
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