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Gdańsk dnia 05.07.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji gazowej w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, przy al. Legionów 7”.

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 1.

Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ewentualnymi załącznikami), sporządzonej według 
wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie 
do dnia 12.07.2022 r. 

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta 
z najniższą ceną. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie
miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 7 ust. 1 w zw. 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. 
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. 

Załączniki:
1.   Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 05-07-2022

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

„Modernizacja instalacji gazowej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku,
przy al. Legionów 7”

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji gazowej 
w budynku szkoły, obsługującej cztery pracownie gastronomiczne zlokalizowane na poddaszu 
użytkowym, do zasilania łącznie 38 kuchenek gazowych, 4-palnikowych.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty modernizacyjne – polegające na doszczelnieniu instalacji gazowej, wraz 
z towarzyszącymi działaniami.

Zamówienie wymaga wykonania następujących robót: 
a) Unieczynnienie instalacji gazowej z udziałem Dostawcy Gazu;
b) Demontaż odwaniaczy gazowych rurowych;
c) Wymiana kurków gazowych przelotowych;
d) Odłączenie kuchni gazowych;
e) Próby instalacji gazowej wewnętrznej;
f) Czyszczenie rurociągów gazem obojętnym;
g) Założenie mostka w instalacji wewnętrznej po demontażu gazomierza;
h) Napełnienie rurociągów instalacyjnych emulsją uszczelniającą;
i) Opróżnienie instalacji z emulsji po zakończeniu procesu polimeryzacji;
j) Suszenie;
k) Odpowietrzenie instalacji w punktach odbioru;
l) Próby instalacji gazowej wewnętrznej;
m) Próba ciśnieniowa szczelności podejść dopływowych do kuchenek gazowych;
n) Montaż licznika gazowego i założenie plomb;
o) Montaż istniejących kuchenek i ich uruchomienie;
p) Czyszczenie rurociągów;
q) Odtłuszczenie elementów stalowych;
r) Malowanie rur stalowych i blaszanych;
s) Sprawdzenie czujnikiem elektronicznym szczelności instalacji gazowej;
t) Sporządzenie protokołu z próby szczelności;
u) Nagazowanie instalacji gazowej z udziałem Dostawcy Gazu.
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2) Charakterystyczne parametry i dane o budynku ZSGH przy al. Legionów:

Lp. PARAMETR DANE
1. Rok budowy 1912 – 1916 / jako budynek koszarowo-wojskowy
2. Ściany na piętrach: w technologii tradycyjnej – z cegły pełnej 

ceramicznej
na poddaszu: ścianki kolankowe o konstrukcji drewnianej, 
obite deskami

3. Stropy nad piętrami: stropy stalowo-ceramiczne typu Ackermann
nad poddaszem: strop drewniany

4. Dach mansardowy i dwuspadowy / więźba drewniana 
dwupiętrowa o konstrukcji typu płatwiowo-kleszczowego/ 
dachówka ceramiczna karpiówka

5. Klatki schodowe żelbetowe płytowe
6. Stolarka okienna drewniana oraz PCV
7. Stolarka drzwiowa drewniana
8. Powierzchnia zabudowy 1 478,90 m2
9. Powierzchnia użytkowa 5 528,34 m2
10. Ilość kondygnacji naziemnych 3 + poddasze użytkowe + strych
11. Wysokość kondygnacji od 2,15 m do 4,30 m
12. Wysokość budynku ok. 24,0 m
13. Ilość kondygnacji podziemnych 1 – w północnym i południowym skrzydle
14. Kubatura budynku 26 786,3 m3

Budynek szkoły zlokalizowany jest w Gdańsku - Wrzeszczu, przy al. Legionów 7, na działce gminnej nr 653 
obręb 0043.

Budynek ZSGH wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z obowiązującym mpzp Wrzeszcz 
rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku (Uchwała 
nr XXXII/887/09 RMG z dnia 29.01.2009r.) ochronie podlega charakter budynku, jego detal 
architektoniczny i materiał elewacyjny oraz forma stolarki okiennej.

3) Opis istniejącej instalacji gazowej

 instalacja gazowa doprowadzona jest do czterech  pracowni gastronomicznych,  na potrzeby 
zasilania łącznie 38 sztuk kuchenek 4-palnikowych (odpowiednio w poszczególnych pracowniach 
– po:12, 9, 8 i 9 sztuk ), usytuowanych na poddaszu użytkowym budynku,

 instalacja wykonana jest z rur stalowych, połączenia spawane i gwintowane, armatura odcinająca 
starego i nowego typu (w pracowniach), odwadniacze,

 rurociąg zasilający na poziomie piwnic częściowo bez powłoki malarskiej,
 kurek główny i  gazomierz na zewnątrz w skrzynce gazowej.

Obecnie w na terenie obiektu realizowane są prace budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa budynku 
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku 
w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”
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4) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa:
               Przedmiar, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

              UWAGI do Przedmiaru: 

 pomiaru na obiekcie dokonano podczas wizji, bez wykonywania odkrywek, instalacja w dużej 
części jest niedostępna, rurociągi częściowo w zabudowie, nieoznaczone kolorem żółtym,

 placówka nie dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną,
 kurek główny i  gazomierz na zewnątrz w skrzynce gazowej – bez zmian.

Zamawiający załącza dodatkowo: 
Załącznik nr 2 – zdjęcie przyłącza gazowego (skrzynki gazowej) na zachodniej elewacji budynku ZSGH.

UWAGA: Przedmiar robót pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 
w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien 
je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

5) Ogólne warunki realizacji zadania:
a) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język 
polski;

b) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, standardom i odnośnym normom, 
a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego;

c) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót;

d) Wykonawca robót budowlano-modernizacyjnych  ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich 
za wszelkie szkody tych osób wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

e) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (zaproszeniu 
wraz z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie nie spowoduje 
zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, 
który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.   Warunki prowadzenia robót.
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1) W terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru i Dyrekcję szkoły 
harmonogramu robót. Harmonogram winien określać kolejność prowadzonych prac 
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 
w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

2) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-
modernizacyjnych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, wraz z należnymi 
kosztami Operatora systemu dystrybucyjnego – Dostawcy gazu. 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji teren prac budowlano-modernizacyjnych w obrębie 
budynku szkoły.

4) Wykonawca powinien uwzględnić czas samodzielnego uzyskania decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót budowlano-modernizacyjnych, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie umownym. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia o czas uzyskania  w/w dokumentów.

4. Wykonawca we własnym zakresie:
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
2) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

prac budowlano-modernizacyjnych wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 
urządzeń podziemnych,

3) w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla danych prac 
budowlano-modernizacyjnych nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).

4) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozór miejsca prac budowlano-modernizacyjnych i ochronę mienia,
b) zagospodarowanie miejsca prac budowlano-modernizacyjnych, w tym tymczasowe drogi 

technologiczne i ogrodzenie – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż.,
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych,
d) utrudnienia związane z realizacją zadania,
e) tymczasowe składowisko materiałów poza miejscem prac budowlano-modernizacyjnych, 
f) wywóz i utylizację odpadów.

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót. Koszt ten winien być uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym.

5) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem danej budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 
współudziale prawnych właścicieli danego terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany 
jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia 
uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.

6) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego miejsca budowy (zakresu robót) z obrazującą 

stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych zamówieniem,
b) przed przystąpieniem do robót budowlano – modernizacyjnych Wykonawca dokona 

sprawdzenia  istniejącej instalacji gazowej wraz z elementami jej wyposażenia. W przypadku 
rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski,
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c) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bez dodatkowej zapłaty,

d) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym 
i pojazdom uprzywilejowanym,

e) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,
f) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie miejsca prac budowlano-

modernizacyjnych oraz utrzymania dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynku szkoły i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie w należytym stanie technicznym i czystości,

g) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsca budowy i dróg ewakuacyjnych,

h) po zakończeniu robót miejsce prac budowlano-modernizacyjnych z zapleczem doprowadzić do 
stanu pierwotnego, 

i) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 
powstałego podczas wykonywania robót,

j) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-
modernizacyjnych.

7) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu 
do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni roboczych 
przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne 
do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

8) W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, 
w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 
szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlano-modernizacyjnych 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 
zajmujących  się ich unieszkodliwianiem,

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 
materiałów odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia 
lub wykorzystania,

d) odległość dowozu materiałów masowych Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni 
koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym,

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 
legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.

9) Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji prac będących przedmiotem 
zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.
a) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
wobec osób trzecich.
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b) Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów 
stosowanych na zadaniu.

c) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności 
w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej.

10) W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaże: 
a) zestawienie rzeczowe wykonanych robót;
b) protokoły z prób szczelności zmodernizowanej instalacji gazowej;
c) protokół  napełnienia instalacji gazem 
d) protokoły odbioru techniczne wykonanych prac budowlano-modernizacyjnych: 

 Zamawiającego, 
 Dostawcy Gazu,

e) oświadczenie Dyrekcji ZSGH o wykonaniu odtworzenia stanu i czystości dróg ewakuacyjnych 
wewnątrz budynku szkoły i w jej bezpośrednim sąsiedztwie sprzed rozpoczęcia prac objętych 
zamówieniem.

f) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego (o ile jest 
wymagana). 

g) Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika (Dyrekcji ZSGH) 
i Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym: umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, 
uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących warunków i standardów wykonania 
przyjętej technologii doszczelnienia instalacji gazowej  oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących 
wykonywanych robót.

7. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich 
w obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 
przetłumaczone na język polski. 

8. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia winny spełniać 
wymogi obowiązujących przepisów, w tym w szczególności::
 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U.2016.1966)  r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.
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9. Rękojmia i gwarancja jakości: 
1)  W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

2) Gwarancja dla robót budowlano-modernizacyjnych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót budowlano-modernizacyjnych.



Zamówienie nr 169/BZP-PU.511.156.2022/PM
BZP-PU/161/2022/PM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Załącznik nr 2

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: …………………………….……..., e-mail: ……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę 
na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji gazowej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Gdańsku, przy al. Legionów 7”.

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, 
za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ............................................................................ zł brutto, 
słownie: ......................................................................................................................................................... w tym: 

 wynagrodzenie netto: ………………………………………………………………………….……
 stawka (……..%) i wartość podatku VAT:  ……………………………………………………

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia 
oferty.

3. Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 
ust. 1 w zw. 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.

4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu 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 (RODO) oraz w ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 
a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku 
(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko Data Podpis

Załącznik nr 3
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca 
w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel 
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym 

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 
postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,

− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek 
z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
nie przysługuje:
− w związku z art. 17 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. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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