
Załącznik nr 1 do 2 pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego 

na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO Nubira. 

 

     
               O F E R T A 

            (FORMULARZ OFERTOWY) 

 

Imię i nazwisko/ 

nazwa  Oferenta: ..................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania/ 

siedziba Oferenta: .................................................................................................................... 

 

Telefon: ................................,Fax: .................................. E-mail: ............................................ 

 

PESEL, NIP, Regon: ........................................................................................................... 

 

Nr i seria dowodu osobistego/ 

Organ wydający: ............................................................................................................... 

 

Do:         Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk 

 

Przystępuję do przetargu na zakup samochodu osobowego DAEWOO Nubira, nr rej.: WZW 08374 

Oferuję cenę brutto: ..................................................................................................... zł 

(słownie: ......................................................................................................................zł) 

 

- Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym pojazdu i nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń. 

 

- Oświadczam, że dokonałem wpłaty wymaganego  wadium w wysokości ………………….…. zł. (w załączeniu dokument 

potwierdzający dokonanie wpłaty) 

 

- W przypadku nie wybrania mojej oferty proszę o zwrot wpłaconego wadium na rachunek 

nr………………………………………………… w Banku……………………………………………… 

 

 

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

        (podpis i pieczątka) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Przyłęku jest: Wójt Gminy Przyłęk. 
Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel.: 048 677 30 16, e-mail: przylek@przylek.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
inspektor@cbi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
z Instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr 14 poz. 67), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

 § 53 ust 1 pkt 2) ppkt c) Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka)   
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