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

                      (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Formularz Ofertowy 

                                 

Dane Oferenta: 

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta i podpisująca ofertę: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Imię i nazwisko/Nazwa firmy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Miejsce zamieszkania/Siedziba firmy Oferenta 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. PESEL/REGON:     ………………………………………………………………………. 

 

5. NUMER NIP (jeśli dotyczy): ……………..…………………………………………… 

 

6. KRS (jeśli dotyczy):  ………………………………………………………………………. 

 

7. Telefon:   ……………………………………………………………………….. 

 

8. Adres e-mail:   ………………………………………………………………………… 

 

 

 

O F E R T A 

1. Złożona w związku z ogłoszonym  przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Myszyńcu Sp. z o.o. pisemnym przetargiem ofertowym, którego przedmiotem jest 

zbycie n/w  środka trwałego będącego własnością Zakładu: 

 

Samochód ciężarowy do 3,5t FORD, model: TRANSIT FT 350 V184 2.4 TDCi  Kat. 

MR 02 E3 3.5t, wersja: E 

 

 

 

2. Oferowana cena brutto wynosi :                                                           zł brutto 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………00/100 zł brutto 
                                                                                                                    (słownie):   

3. Oświadczam, że:  
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 zapoznałam/em się  ze stanem technicznym przedmiotu na który składam 

niniejszą ofertę i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a 

roszczeń w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. 

 uważam się za związaną/ego z niniejszą ofertą począwszy od terminu składania 

ofert do czasu wyboru oferty, a w przypadku wyboru mojej oferty do momentu 

nabycia środka trwałego; 

 akceptuję zasadnicze warunki określone przez organizatora pisemnego przetargu 

w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                      (czytelny podpis składającego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

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 jest Zakład Gospodarki Komunalnej      

w Myszyńcu Sp. z o.o..  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@drmendyk.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;  

• Organy Państwowe;  

• Podmioty współpracujące z administratorem.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat po ustaniu 
przetwarzania danych osobowych.  

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

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

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy.  

 

                                                           

 niepotrzebne skreślić 
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9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do Państw trzecich poza   
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak administrator zapewnia, 

 iż za każdym razem ewentualnego przekazywania danych do Państwa trzeciego, 
dane zostaną jedynie przekazane do Państwa trzeciego, które zostało wskazane 
przez Komisję jako państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony.  

 
 

 
 
Niniejszy obowiązek otrzymałem/-am:  

 
 

 
____________________________  
Data i podpis 


