
Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 242/22
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko/nazwa firmy*:

Adres/siedziba oferenta
Adres korespondencyjny
PESEŁ
NIP
REGON
Tel. kontaktowy

Jalmy niżej podpisany/i zgodnie z wymaganymi określonymi w ogłoszeniu oferuję/my za

samochód ciężarowy do 3.5 t marki Renault Master dCi MR 04 E3 3.3t, o nr rejestracyjnym B1A7y62,

cenę:

Oferuję zakup pojazdu za kwotę brutto zł

(słownie )
Oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/liśmy się z przedmiotem przetargu i wyrażam/y gotowość jego nabycia w obecnym stanie

technicznym oraz oświadczam/y, że nie będę/będziemy wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy

Dobrzyniewo Duże.
2. Ponoszę/simy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu.

3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję/my się zapłacić cenę nabycia, w terminie nie dłuższym niż

5 dni od dnia podpisania protokołu (rozstrzygnięcia przetargu).

4. Zobowiązuję/my się podpisać umowę oraz odebrać przedmiot przetargu nie później niż w ciągu 5 dni od dnia

zaksięgowania pełnej ceny nabycia.

5. Termin związania ofertą: 5 dni.
Podpis/y oferenta:

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. i i ust. 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 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. I ze

zm.) dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy

ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres

Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem

umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na

postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:

• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu

przetargowym i ewentualne zawarcie umowy.


