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RADY NADZORCZEJ sM,,ODRA,
Z DNIA 30.06.2015r.

w sprawie; wprowadzenia zmian w ,,Regulaminie udzielania zamówień na
roboty, dostavly i usługi na rzecz SM ,,ODRA" w Policach''.

§1

DziŃając na podstawie § 57 pl.t 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
,,ODRA" dokonuje następujących zmial w,,Regulaminie udzielania zamówień
naroboł, dostawy i usługi narzęcz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA'' w
Policach":

7. Paragraf 3 ust. 3, tket4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,WaruŃach, j akie naleĘ spełnić, aby być dopuszczonym do trybu
kwalifikacyjnego ( wniesienie wadium, przedłożenie dokumentów
poświadczających posiadanie uprawnień do wykonlłvan ia rodzaju
zamówienia oraz uprawnień do występowania w obrocie prawnym i inne
warunki ujęte w SIWZ, a także złożęnie pisemnego oświałczenia o
wyrżeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stawającego do
przetarg! przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,ODRA'., według wŹoru
przedłożonego przez Spółdzielnię)'' .

2. Paragraf 4 ust. 3 tket4, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Warunkach, j akie naleĘ spełnić, aby być dopuszczonym do Ębu
kwalifi kacyjnego ( wniesienie wadium, przedlożenie dókumentów
poświadczających posiadanie uprawnień do wykonywan ia rodzaju
zamówienia oraz uprawnień do występowania w o6rocie prawnlm i inne
warunki ujęte w SIWZ, atakże złożenie pisemnego oświadczenia o
wylrażeniu zgody naprzetwuzanie danych osobowych stawającego do
przetatgu przęz Spółdzielnię Mieszkaniową ,,ODRA'', według wzóru
przedłożonego przez Spółdzielnię)''.

3. Patagraf 5 ust.3 tiret 3, otrzymĄenowe następujące brzmienie:
,,!aru$9ctt, jakie należy spehić, aby być dopusŹczonym do Ębu

kwalifikacyjnego ( wniesienie wadium, ptzedłożenie dokumentów
poświadczających posiadanie uprawnień do wykonyrva nia r o dzaju
zamówienl,a oraz uprawnień do występowania w obrocie p.uv,unyrn i ino.
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waruŃi ujęte w SIWZ, a także złożenie pisemnego oświadczenia o
wyrażenhl zgody na przetwarzanie danych osobowych stawającego

do przetargu przez Społdzielnię Mieszkaniową,,ODRA'', według wzoru
przedłożonego przez SpfidzieInię|' .

4, W par.agrafte 6 dodaje się ust. 3 o następującej treści;
,, 3. Wykonawca lub dostawca zamówienia, przed podpisaniem umowy,
zobowiązany jest d,o złożentapisemnego oświadczenia o wyażenlu zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową,,ODRA" w Policach''.

5. Paragraf 9 ust.3 tiret 3, otzymuje nowe następujące brzmienie:
,, Wymaganych dokumentach i oświadczeniach jakie zawieraó mają
oferfy, w ceiu dopuszczenia ich do trybu kwalifikacyjnego, * ty* Ó
obowiąku złożenia pisemnego oświadcz enia o wyrńeniu przóz oferenta
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spóidzielnię
Mieszkaniową ,,ODRA" w Policach według woru prredło żonego przez
Spółdzielnię".

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uiegają zmianie.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciemuchwĄ głosowało .9. osOU

Przeciw uchwale głosowało .Q.. osób
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