Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia z dnia 17.08.2020r.
Miejscowość,

data:

Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa

FORMULARZ OFERTOWY
_________Kupna samochodu specjalnego (pożarniczego) marki FS LUBLIN model ŻUK
1. Oznaczenie oferenta:
Nazwisko i imię / nazwa firm y:....................................................................................................
PESEL:............................................................................................................................................
N IP :................................................................................................................................................
REGON:........................................................................................................................................
Adres / siedziba:............................................................................................................................
Adres e-m ail*:.................................................................................................................................
Tel*...................................................................................................................................................
2. Oferowana cen a.................................................................................................... zł brutto.
Słownie:
3. Oświadczam, że:
1) Zapoznałem
się
i akceptuję
warunki
postępowania
przetargowego
określone
w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego oraz Regulaminie Przetargu
pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego - samochód specjalny (pożarniczy) marki FS
LUBLIN, model ŻUK A 15C.
2) Zapoznałem się ze stanem faktycznym oferowanego pojazdu/nie zapoznałem się ze stanem pojazdu
i jestem świadom odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin**.
3) Zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy kupna-sprzedaży.

*- Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić
kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy
** - niepotrzebne skreślić

(data i podpis)

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”, informuje się, że:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1,
67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 umig@szlichtyngowa.pl (dalej Administrator)
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@szlichtyngowa.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapytaniem
ofertowym (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Art. 6 pkt. 1 lit. a
RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów - zgoda dotyczy numeru telefonu i adresu e-mail.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września
2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
-W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

decyzje

nie będą

podejmowane

w sposób

- Posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
—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 uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
— prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu i adresu e-mail w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
—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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w a rt 13 lub a rt 14 ROPO

Składając ofertę do zapytania ofertowego na:
..........

................................

.....................................................

* ................................ ..................... ............................................... .................................................

Oświadczani, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOn wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

dnia

roku

(podpis oferenta/oferentów)

u rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

