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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.1 do Zapytania Ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Podmiotu, który reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia  

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp lub 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp. 

 

 

...................................................................  ................................................................... 

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.2 do Zapytania Ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

 

Lp. Marka samochodu rok prod. 
Nr 

rejestracyjny 

 

Data pierwszej 

rejestracji 

Przebieg 

Rodzaj zgodnie z 

Polskimi Normami 

przenoszącymi 

europejskie normy 

zharmonizowane 

Systemy 

łączności z 

innymi służbami 

ratowniczymi 

Zgodność z 

normą PN-EN 

1789 

Forma 

dysponowania 

pojazdem 

(własność/leasing/

użyczenie/inne) 

1       Tak Tak  

2       Tak Tak  

          

 

 

...................................................................  ................................................................... 

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.3a do Zapytania Ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

WYKAZ OSÓB 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko PESEL 
Wpis do właściwego 

rejestru 

 

Nr wykonywania 

zawodu (jeśli 

dotyczy) 

Kwalifikacje zawodowe Dodatkowe uprawnienia 

1       

2       

       

UWAGA: do oferty należy załączyć stanowiące Załącznik nr 3b, oświadczenie indywidualne każdej z w/w osób. 

 

 

...................................................................  ................................................................... 

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.3b do Zapytania Ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE 

informacja o osobie 

 

Ja,.................................................................................................................. (imię i nazwisko), 

PESEL..........................................., nr prawa wykonywania zawodu/wpisu do właściwego 

rejestru*........................................., niniejszym oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na udostępnienie .......................................... 

................................................................. (nazwa i adres siedziby Wykonawcy) swojego 

potencjału, danych osobowych, kwalifikacji oraz doświadczenia, dla celów Zapytania ofertowego 

z dnia 05 lipca 2018 r. na usługę transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Włocławku oraz dla celów  realizacji przedmiotu Zapytania w przypadku 

wyboru przez Zamawiającego oferty w/w Wykonawcy i podpisania z nim umowy; 

2. zapoznałem/łam się z zapisami Zapytania ofertowego z dnia 05 lipca 2018 r. na usługę 

transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, 

akceptuję je i nie wnoszę zastrzeżeń w zakresie udzielanych przeze mnie świadczeń 

medycznych; 

3. nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego; 

4. uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajanie prawdy, że wszystkie przedstawione 

przeze mnie dane są zgodne z prawdą; 

5. będąc poinformowany o tym, iż przysługuje mi prawo: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od ADO potwierdzenia, czy 

przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących tego przetwarzania; 

aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na 

wskazany adres WADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO. 

b. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane są 

nieprawidłowe; 

c. uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne; 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy: - 

kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający ADO 

sprawdzić prawidłowość tych danych; - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,  

a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystywania; - ADO nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - prawo to jest wyłączone  

w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej 

niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane; nadto prawo do usunięcia danych osobowych 

nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się 

przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

f. przenoszenia danych osobowych, czyli otrzymania danych przetwarzanych przez ADO  

i przeniesienia ich do innego administratora; 

g. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - macie Państwo prawo do 

wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można 

wnieść do organu nadzoru; 

h. złożenia sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania 

danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 

prawnie uzasadniony interes administratora (w tym wypadku działania marketingowe). Za 

wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub 

istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

i. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została udzielona; dotyczy 

danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa 

zgody, cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia 

zgody 

 

 

  

……………………………… ……………………………… 

 data czytelny podpis 
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.4 do Zapytania Ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu wszystkich wymaganych prawem koncesji i zezwoleń 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 05 lipca 2018 r. na usługę transportu 

sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oświadczam, iż posiadam 

wszystkie wymagane prawem koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnej  

z przedmiotem w/w Zapytania ofertowego. 

.  

 

...................................................................  ................................................................... 

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

http://www.szpital.wloclawek.pl/

