
BIZ.001.1.2023 
ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu  

 
 

Warszawa, dnia …………...................  
 
 
………………………………….  
Dane podmiotu  
 

Centrum Nauki Kopernik  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

W nawiązaniu do postępowania konkursowego najem lokalu biurowego wraz  
z przylegającą salą spotkań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego  Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie ogłoszonego w dniu ……………………………..2023 r., organizowanego przez 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oświadczam, że:  

 
a) wobec mnie i mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, postępowanie 
upadłościowe, postępowanie układowe, nie została ogłoszona upadłość albo likwidacja;  

b) zapoznałem się z Regulaminem oraz wzorem umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, na warunkach określonych 
w Regulaminie oraz załączniku nr 1 do Regulaminu w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

c) nie zalegam z zapłatą należności wobec ZUS i US.  

f) posiadam polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 100.000 PLN 
(słownie: sto tysięcy złotych).  

g) zapewnię w Lokalu na własny koszt wyposażenie umożliwiające prowadzenie działalności 
biurowej i/lub wystawienniczo-konferencyjnej.  

h) zobowiązuję się do rozpoczęcia działalności w terminie do 30 dni od daty podpisania 
Umowy, jednak nie wcześniej niż ……………2023 r.  
 



 
i) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później 
składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych  
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2028 r. oraz w związku z rozporządzeniem 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) – w pełnym 
zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.  

j) przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Centrum Nauki Kopernik  
z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 oraz, że każdy ma 
prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania,  

k) znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące Podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy1.  
 
1 Dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną  
.................................................................. Podpis osoby składającej oświadczenie 


