GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzar,tów 3

tel ./fax 22 785-65-82(85) 22 785-66-00
NIP 316'G6..3.

9RoNo1 327047

(Pieczqtka Zamawiajcego)

Leoncin, dnia 15 padziernika 2019 r.
Znak sprawy: GKZP.271.z.o. 21 .2019

Zapytanie ofertowe
Postçpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) ti. poniiei 30 000 EURO

I. Zamawiajacy:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
NIP 531-16-66-399;
Adres do korespondencji: j. w. tel. (22) 785-65-82/85 , faks (22) 785-66-00
ug.leoncintlen.pl
Zaprasza do zIoenia ofert cenowych na zadanie pn. : ,,Udzielanie pomocy weterynaryjnej
bezdomnym, rannym zwierzçtom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki
weterynaryjnej oraz wlaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i leczenia w
roku 2020".
11. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ushigi polegajcej na udzielaniu pomocy weterynaryjnej
bezdomnym, rannym zwierzçtom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im miej sea pobytu,
i opieki weterynaryjnej oraz zapewnienie
leczenia, transportu do miej sea pobytu z leczeniem
wlaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i leczenia, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm. ) i ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zaka±nych zwierzqt (Dz. U. z
2018 r. poz. 1967 ze zm.) oraz innymi obowizujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
Warunkiem przyst4pienia do wspólpracy jest:
1) Podanie ryczaltowego ( miesiecznego) kosztu za udzielenie pomocy weterynaryjnej W7 7
zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz wlaciwych warunków bytowania w czasie
kwarantanny i leczenia oraz ponoszenia we wiasnym zakresie kosztów utrzyrnania I
wykonywania wszelkich zabiegow do momentu wyleczenia, zejcia gmiertelnego, eutanazji lub
adopcji z zastrzeeniem, ze zwierzeta pozostajq wlasnogciq Zamawiajcego, który wyraa zgodç
na ich adopcje.
2) Wykonywanie obligatoryjnego czipowania poszkodowanych zwierzqt (psow, kotów) przyjctych
pod opiekc wraz z umieszczeniem nadanego numeru w centralnej ogólnopolskiej bazie SAFEANIMAL identyfikacyjnej zwierzqt. Sterylizacja lub kastracja wyleczonego zwierzçcia przed
oddaniem do adopeji.
3) Wykonywanie uslugi odlowienia i transportu zwierzqt uczestniczcych w kol izj ach drogowych.
3 .Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wzór umowy stanowi zah!cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zwizany jest ofertq 30 dni.
6. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert.
7. Termin wykonania calego przedmiotu umowy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zahczyé do oferty:
1. Zamawiajcy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastçpujce dokumenty:
1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcc formularz ofertowe - wg zaTczonych
wzorów fonnularzy zalqcznik 1

2) aktualne Zezwolenie na prowadzenie dzia1a1noci, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzqdku w gminach (ti. Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.)
3) aktualna Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego, o któryrn mowa w art. 5 ust. 9 ustawy
z dnia 11 marea 2004r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zaka±iiych zwierzt
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.).
4) aktualna Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierz4t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzqt
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.).
5) owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zahcznik nr 6.
6) owiadczenie dot. dzia1a1noci gospodarczej - zalqcznik nr 3,
7) owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalcznik nr 4,
8) klauzula informacyjna zgodna z RODO - za1cznik nr 5
2. Postçpowanie prowadzone jest wjezyku poiskim.
IV. Informacle o sposobie porozumiewania sic Zamawiajpce2o z Wykonaweami oraz
przekazywania owiadczeñ i dokumentów:
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy mog
przekazywaé pisemnie, za pomocq faksu lub drop e1ektroniczn.
V. Osoby P0 stronie Zamawiajpcego uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
1. Osobq uprawnionq do kontaktowania sic z Wykonawcami I udzielania wyjanieñ dotyczcych
postçpowania wjest insp. ds. zamówieñ publicznych i gospodarki komunalnej Barbara Kiciñska,
tel. (22) 785-65-82/85 wew. 18 e-mail; ug.1eoncintlen.pl, w sprawie przedmiotu zamówienia
insp. ds. geodezji rolnietwa i ochrony §rodowiska Teresa Mikuiska tel. (22) 785-65-82/85 wew. 22
e-mail; ug.leoncin(2itlen.pl
2. Wykonawca mo±e zwrócié sic do Zarnawiajcego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 ° - 17 pozostale dni od wtorku do
pitku od 8 °° do 16 00•
VI. Miejsce skiadania ofert. Oferte cenowp naIey:
- z1oy6 w siedzibie Zamawiajcego: Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
w zarnkniçtej kopercie z dopiskiem ,, Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym
zwierzçtom". NIE OTWIERAC PRZED 29 pa±dziernika 2019 r .godz. 12 °° lub
- przeslaó faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15
- przeslaé drogq elektronicznq adres e-mail ug.1eon6int1en.pl w terminie do dnia 29 padziemika
2019r. godz.12°°.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na za1czonym formularzu ofertowym, naley przedstawia poszczegOlne ceny wykonania
przedmiotu zamówienia (za1cznik nr 1)
2. Wartoó cenowq naley podaó w ziotych polskich cyfrq - z dokladnogci4 do dwóch miejsc p0
przecinku oraz slownie.
3. Cena powinna zawieraó wszelkie koszty zwüzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiaj4cym, a Wykonawc4 odbywaó sic bçdq w ziotych
poiskich.
5. Zamawiajcy wybierze ofertç Wykonawcy na wykonanie zadania, która bçdzie zawierala licznie
najni2sz4 cenç umownq brutto wykonanego zamówienia i bçdzie zgodna z niniejszym zapytaniem.
Ocena ofert dokonywana bçdzie wedhig nastçpujqcego wzoru:
najnizsza cena ofertowa brutto
C = -----------------------------------------------------x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
6. Wykonawca okrela cenç realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych netto/brutto
obejmujc, kwotç podatku VAT.
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt.
8. Kazdy oferent przedlozy tylko jedn4 ofertç. Oferta wykonawcy, który przed1oy wiçcej niz jedii
ofertç, zostanie odrzucona.
VIII. Informacje o formalnociach:
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, (oferta z najniszq cenq brutto) Zamawiajqcy powiadomi
Wykonawcc.
2. Zamawia cy zawrze umowç z wvbranvm Wvkonawc4 p0 przekazaniu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej nit w terminie zwiqzania ofert4.
3. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiaj4cy
wybierze kolejnq ofertç najkorzystniejszq sporód zloonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postçpowania nie przysluguJ4 Wykonawcom grodki ochrony prawnej okrelone w
przepisach Ustawy Prawo zamówieñ pub licznych tj. protest, odwolanie, skarga.
5. Niniejsze postçpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiaj4cego. Nie majq w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówieñ publicznych.
Zalqczniki:
- formularz oferty - zahcznik nr 1,
- projekt umowy - zahcznik nr 2,
- owiadczenie dot. dzia1alnoci gospodarczej - zahlcznik nr 3,
- owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalcznik nr 4,
- klauzula informacyjna zgodna z RODO - zalcznik nr 5,
- owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zacznik nr 6.
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Pieczqtka wykonawcy/Iidera
wykonawców wystQpujcych wspólnie

Zaqcznik Nr 1
do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

Nazwa, sedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)

2.

3.

1. MADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamOwienia w zakresie okreIonym w
zapytaniu ofertowym zadania pn.,, Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym
zwierztom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej oraz
wIaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny I Ieczenia w roku 2020".
OSWIADCZAM, ze zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w zapytaniu
ofertowym i akceptujq je oraz ±e zdobytem/am konieczne informacje potrzebne do prawid{owego
przygotowania oferty I zobowizuje siQ w miejscu I terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
OFERUJk realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach okreIonych w zaproszeniu do

sk{adania oferty cenowej I w projekcie umowy, tj.
a.

Ryczattowy miesiczny koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu drogowym

zwierzciu, w tym równiez: od1owienie I transport do Iecznicy, udzielenie mu pomocy I przyjcia
na Ieczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod opiekq na ten okres
zwierzciawynosi6 bdzie ...............................................................................................................zi
(stownie ziotych. ................................................................................................................... ) /lszt./netto,
b.

koszt wykonania ustugi sterylizacji( lub kastracji) wynosi6 bdzie ..................................................z{
(stownie ztotych .........................................................................................................................) /lszt./netto,

c.

koszt wykonania ustugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosi6 bdzie ............................. zt,
(stownie ziotych .... .................................................................................................................. ) /lszt./netto,

Cenanetto razem a + b + c ..............................................................................................................................................zi
(stownie ztotych ...............................................................................................................................................................
Podatek VAT w wysokoci .............% co stanowi kwot ..............................................................................................zt
(stownie ztotych ................................................................................................................................................................
Cena brutto podlegajqca ocenie (a + b + c) ............................................................................................................zt
(stownie ztotych . ... ...................................................................................................................................................... ).

dnia.........................

(podpis osoby uprawnionej sktadania
ogwiadcze6 woli w imieniu z pieczqtkq wykonawcy)

GKZP.272. .2019

Zafqcznik Nr 2
do zapytania ofertowego

UmowaNr ............/...2019
ZAPEWNIENIA CAWDOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEF DROGOWYCH UDZIALEM
ZWIERZT NA TERENIE GMINY LEONCIN

Zawarta w dniu ................... .........................
w Urzdzie Gminy Leoncin pomidzy:
Gminq Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,
zwana w dalszej czki umowy Zleceniodawq
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471,
reprezentowan przez: Wójta Gminy - Adama Mirosawa Krawczaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika- Marii Jolanty Zalewskiej,
a firmq/Iekarzem weterynarli ...................................................................................................
(adres)...........................................................................................................................................
NIP................................................ ,REGON ............................................................................
zwanq w dalszej treci Wykonawcq
reprezentowan przez.........................................................................................................
zostata zawarta niniejsza UMOWA o nastpujqcej treci:
§1
1. Wykonawca zobowizuje siq do zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzer'i
drogowych z udziatem zwierzqt na terenie gminy Leoncin zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Catodobowq opiekQ weterynaryjnq w przypadku zdarze6 drogowych z udziatem zwierzqt na terenie gminy
LEON CIN;
2) Czas reakcji od chwiIi zgtoszenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu - do 2 godzin;
3) W razie nieobecnoci Wykonawcy zobowiqzany jest on do wskazania osoby, która na czas nieobecnoci wykona
uslugq w zastpstwie I spetni wszystkie warunki jakie postawione zostaty w postpowaniu OFERTOWYM.
4) 0 fakcie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowizany jest powiadomid Zamawiajqcego z 7 - dniowym
wyprzedzeniem.
5) Wykonawca we wtasnym zakresie dokona rozliczenia z osobq petniqc zastpstwo. Zamawiajcy w tym
zakresie nie ponosi zadnej odpowiedziaInoci.
3. Potrzebq opieki weterynaryjnej zgtasza Wykonawcy upowazniony pracownik Zamawiajqcego drog
tel efo n iczn q.
§2
Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1.

2.

§3
Strony ustalajq, ze z tytutu realizacji niniejszej umowy Zamawiajcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne w wysokoci ogótem .......................zt netto (s{ownie. .................. zt). ..................... zt brutto
(stownie ..................zt), ptatne miesicznie w wysokoci ..................z{ brutto zgodnie z oferta cenow
Wykonawcy.
Nalezno
zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy p0 stwierdzeniu wykonania
przedmiotu umowy i ztozeniu faktury wystawionej na Zamawiajqcego: NABYWCA: Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin NIP 531 - 16 - 66 - 399 ODBIORCA: Urzd Gminy Leoncin ul
Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.

§4
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowizuje siQ do:
1) przestrzegania przepisów prawa ujtych zw{aszcza w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zwanej dalej ustawq
o ochronie zwierzt,
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzqt
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.) zwanej dalej ustawq o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierzqt,
c) wtaciwych rozporzqdzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw.

§5
1. Wykonawca zobowiqzuje siq zaptack Zamawiajcemu karq umownq w wysokoci 10 % wartoci umownej, w
przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikty z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowizany jest zaplaci6 Zamawiajqcemu karq umownq w wysokoci 0,2 % wartoci umownej, za
kady dzieri zwtoki w wykonanlu prac.
3. Zamawiajqcy zobowiqzuje si zapIack Wykonawcy karQ umownq w wysokoci 10 % wartoci umownej, w
przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikty z winy Zamawiajcego.
4. Stronom stuy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajcego wysoko kary umownej.
§6
1. Zamawiajqcy ma prawo odstpk od umowy w przypadku wiadomoci o tym, ze Wykonawca:
1) zostat postawiony w stan Iikwidacji tub upadtoci;
2) zostat wydany nakaz zajcia majtku Wykonawcy;
3) przystqpil do rozwiqzania firmy;
4) zawiesil dziatalnok gospodarczq;
w terminie 14 dni, od powzicia wiadomoci o tych okoIicznociach.
2. Zamawiajqcy moie odstqpie ad umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji razqcego naruszania przez
Wykonawcq postanowieri niniejszej umowy, bqdi naruszenia przepisów prawa przez Wykonawc, ktáre
wplywalyby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajcego od umowy Wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie za
nalezycie zrealizowane prace. Zamawiajqcy winien ustalid wartok nale±ycie zrealizowanych przez Wykonawc
prac. W celu ustalenia wartoci zrealizowanych prac Zamawiajqcy bdzie wspótpracowat z Wykonawc.
4. Odstqpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa±noci. Do owiadczenia o odstpeniu od
umowy nalezy dotqczy6 pisemne uzasadnienie.
5. W przypadku zaistnienia innych przyczyn ni± okrelone w ust. 1 I 2 odstpienie jest dopiero wtedy skuteczne,
jeeIi strona wypowiadajqca umowq wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wypetnienia postanowieri
umowy I poinformuje jq, ze p0 bezskutecznym uptywie tego terminu odstpi od umowy.

6. Niezale±nie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajqcy mo±e odstqpi4 od umowy w sytuacji, gdy
wykonanie umowy nie bdzie stuzyto interesowi publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie6 w chwili
zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzicia wiadomoci o tych 3 okolicznociach. W takim wypadku
Wykonawca mote 2qdad jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czci umowy.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
przepisów wtaciwych dia przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikajce z realizacji treci niniejszej umowy, w przypadku nie osiqgnicia porozumienia
w drodze bezporednich negocjacji, poddawane bdq orzecznictwu sqdu powszechnego w{aciwego dia siedziby
Zamawiajcego.
3. Wszelkie zmiany I uzupetnienia treci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noci.
4. Umowa niniejsza sporzdzona zostata w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dia kazdej Stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Zatcznik nr 3
do zapytania ofertowego
OWIADCZENIE
Ja niej podpisany

(imiç i nazwisko)
PESEL * NIP:*

zamieszkaty.................................................................................................................................................
prowadzqcy dziatainoge gospodarcz pod nazwq:

na podstawie wpisu do:

Miejsce prowadzenia dziataInoci:

Niniejszym informuj, ie w stosunku do mnie nie otwarto Iikwidacji, nie og{oszono u padtoci*.

/ Miejscowo

i data!

/Podpis I pieczq6 osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

*n iepot rze bne skreIk

ZaIcznik Nr

dnia
(m iejscowo)

O~WIADCZENIE
Klauzula zgody
Wyraam zgodq na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w systemie
informatycznyrn administratora danych I poza nim, poprzez wykonanie obowizków przez pracowników Urzdu
Gminy Leoncin wynikajqcych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych I
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
2018 r., poz. 100).

Klauzula informacyjna

(czytelny podpis skiadajcego
owiadczenie)

Zostatem poinformowany, e:

1. Zfoenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz
niezbdne do realizacji.....................................................................................
2 Moje dane osobowe przetwarzane bdq w celu dope{nienia obowizków okreIonych w
przepisach prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lub Art.9 ust.1 I 2 ogólnego rozporzqdzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016roku.
3 Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyra±onej powy±ej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedzibq przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
4 Wójt Gminy Leoncin wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z którym mona siq kontaktowa6 pod adresem
email:iodleoncin.pl.
5. Przystuguje ml prawo dostpu do treci danych oraz ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia
przetwarzania a take prawo sprzeciwu, zazqdania zaprzestania przetwarzania I przenoszenia danych jak
równie± prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
& Dane udostpnione przeze mnie nie bqdq podlegaty udostpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
bdq tylko instytucje upowanione z mocy prawa.
-

7. Dane udostpnione przeze mnie nie bdq podlegaty profilowaniu.
& Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywa6 danych osobowych do parstwa trzeciego lub
organizacji midzynarodowej.
9. Moje dane osobowe przechowywane bqdq przez okres niezbQdny do realizacji celów okreIonych w pkt. 2, a
P0 tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowizujcego prawa.
111 Podanie danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przestankq przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta midzy stronami umowa.

(czytelny podpis sktadajcego
owiadczenie)

.

Zalqcznik Nr 5
Kiouzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, ±e:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie no przetwarzanie danych osobowych wyra2onej powyzej jest
Urzqd Gminy Leoncin z siedzibq przy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie (kod pocztowy:05-155 Leoncin), tel. :22 785
6582, adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl
2. Ce/em zbierania danych jest

3. Przystuguje Panh/Panu prawo dostçpu do tre9ci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub ograniczenia
przetwarzania, a takie prawo sprzeciwu, za±qdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
r6wnie2 prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: [..]).
Uwaga: w miejsce 1...] wpisujemy:
•
•

przed 25 maja 2018 r. - Genera/ny lnspektor Ochrony Dan ych Osobowych,
P0 25 majo 2018 r. - Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbdne do ...................... ........................ (realizacja ce/u np. wykonanie
umowy). W przypadku niepodania danych nie bçdzie mo2liwe ............................................................... (rea/izacja
ce/u np. wykonanie umowy).
5. Dane udostçpnione przez Paniq/Pana nie bçdq pod/c galy udostçpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych bçdq tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
6. Dane udostçpnione przez Paniq/Pana nie bçdq podlegaty profi/owaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywoe danych osobowych do parstwa trzeciego lub organizacji
miçdzynarodowej.
8. Dane osobowe bçdq przechowywane przez okres .......... lot, liczqc od poczqtku roku nastçpujqcego pa roku, w
którym zostata wyra±ona zgoda no przetwarzanie danych osobowych.

Zatcznik Nr 6
dnia

.2019 r.

OWIADCZEN I E
0 NIEZALEGAN!U W PODATKACH I W OPtATACH SKARBOWYCH

~wiadoma odpowiedziatnoci karnej za sk{adanie fatszywych owiadczeri wynikajcej z art. 29Th1 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600),
DANE

identyfikacyjne -

identyfikator NIP..........................................................................................................................

Imiona.......................................................................................................................................................................................
Nazwisko..................................................................................................................................................................................
dataurodzenia.......................................................................................................................................................................
Adressiedziby..........................................................................................................................................................................
(wnioskodawcy)
Owiadczam co nastpuje:
Ja ni±ej podpisana owiadczam, 2e nie posiadam zaIegtoci podatkowych ani skarbowych, oraz, ze wobec mnie
nie jest prowadzone iadne postpowanie egzekucyjne w administracji ani postpowanie egzekucyjne inne ni
podatkowe zobowiqzania a takze, ±e nie jest prowadzone wobec mnie postpowanie w sprawach o
przestpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

-

wg stanu na dzie6 30 wrzenia 2019 r.

(Podpis z podaniem nazwiska i imienia
oraz piecztka wnioskodawcy)

