
Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY

              Kupujący:                  Sprzedający:

……………………………………….                                      Gmina Staszów, ul. Opatowska 31   

 ……………………………………….                  28-200 Staszów        

……………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży z dnia 06 grudnia  2021 r. niniejszym składam ofertę 
kupna samochodu  SKODA 3T SUPERB, nr. rejestracyjny TSZ14777, rok produkcji 2011, za cenę 
nie niższą niż 25000,00 zł netto.

w kwocie netto …………………………………. zł

 (słownie zł netto ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że:

· Zapoznałem się z warunkami przetargu i akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowy.

· Zapoznałem się ze stanem samochodu SKODA 3T SUPERB, nr. rejestracyjny TSZ14777,
rok produkcji 2011 , będącym przedmiotem przetargu i nie wnoszę do niego żadnych uwag.

· W  przypadku  wyboru  mojej  oferty  na  zakup  samochodu  SKODA  3T  SUPERB,  nr.
rejestracyjny  TSZ14777,  rok  produkcji  2011 ,  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy na
oznaczonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego
oraz  dokonam  wypłaty  na  konto  Gminy  Staszów zapłaty  ceny  nabycia  samochodu  w
terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

…………………………………………,   data…………     ………………………………… 
          /pieczęć i podpis osób uprawnionych

                                                                                                                    do podejmowania zobowiązań/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres
zamieszkania,  NIP,  REGON,  PESEL,  nr  dowodu  osobistego  lub  paszportu  przez   Gminę
Staszów,  ul  Opatowska  31,  28-200  Staszów w  celu  przeprowadzenia  przetargu  do  czasu
zawarcia umowy i obowiązku archiwizacyjnego.

…………………………………………………………

Data i podpis oferenta

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  mego  numeru  telefonu  przez   na
potrzeby przekazywania informacji dotyczących przetargu oraz działalności do czasu odwołania
tej zgody lub zakończenia współpracy.

………………………………………………………

Data i podpis oferenta



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31,

28-200 Staszów, nr tel.  15 864 83 05, adres e-mail: biuro@staszow.pl
2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo

kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotowego zamówienia, jak
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

6. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9. Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

………………………………………………………

Data i podpis oferenta


