Załącznik nr 1
……………………….. dn., ……………………………
……………………………………………….……………….………...
…………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba Oferenta, NIP, REGON

tel. ……………...……………………………………………………………………….
e-mail: ……………….………………………………………………………………...

Gmina Rzekuń,
w ramach której działa Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu
z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń,
reprezentowany przez Danutę Orzołek – Dyrektora ZOG

OFERTA
w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników
majątku ruchomego Gminy Rzekuń jestem/śmy zainteresowany/i zakupem:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Składam ofertę zakupu pojazdu/sprzętu* ………………………………..………………………….
za kwotę .................... zł netto (słownie złotych: .......................…………..................................)
Podatek VAT 23% w wysokości ………… zł
Cena brutto: ……………..zł (słownie: ………………………………………………………….…….)
3. Warunki zapłaty
……………………………………………………………………………………………………………
(Oferent określa proponowany termin i sposób zapłaty)

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu/sprzętu*
i nie wnoszę z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.
5. Po wniesieniu zapłaty za przedmiot przetargu dokonam jego odbioru na własny koszt
z miejsca jego usytuowania w msc. Rzekuń

w terminie nie późniejszym niż do dnia

………………………
6. Uważam się związany złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty jej złożenia Sprzedającemu.

………….………………………………………………………………

podpis oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO
lub Rozporządzenie)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład
Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)

………………………………….
(data, czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@rt-net.pl.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

