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Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o przetargu  

z dn. 05.10.2020r. 

 
……………………………………………… 

( miejscowość, data ) 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
(imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba oferenta) 

 
PESEL: ………………………….. 
NIP: ……………………………… 
REGON: ………………………… 
Tel: ……………………………… 
e-mail: ………………………… 

Międzygminny Związek Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 
Strzelce Wielkie 84 
63-820 Piaski 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu składam ofertę zakupu na: 
używana minikoparka TEREX 

model TC 16; nr fabryczny – TC00160274; rok produkcji – 2007;  
produkcji firmy TEREX GmbH - Niemcy 

 
Kwota netto …………………………...….....… zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 
23%, co stanowi kwotę …………………….. zł.  

     Wynagrodzenie brutto wynosi …………………………..………..…. zł,  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………….…...). 

 
 

2. Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki określone 
we wzorze umowy sprzedaży. 

 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am)* się z regulaminem i warunkami postępowania 
przetargowego określonego w ogłoszeniu oraz treścią wzoru umowy. 
 

4. Oświadczam, że zapoznałem(am)* się ze stanem technicznym ruchomości 
lub 

     nie zapoznałem(am)* się ze stanem technicznym ruchomości i ponoszę odpowiedzialność 
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*. 
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5. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
6. Uważam się związany(a)* niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia 

przetargu. 
 

7. Oświadczam, że zapoznałem(am)* się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych. 

 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) parafowany wzór umowy 
 

    
 ............................................................. 
  (podpis osoby uprawnionej) 
 

 
*   niewłaściwe skreślić 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
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”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach 

Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski, tel. 65 571 93 64, e-mail: sekretariat@mzwik.com; 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z 

siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski jest Pani/Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, kontakt: 
kas5@poczta.onet.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu związanym z zawarcia  
i wykonania łączącej nas umowy; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 
▪ 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. c RODO.  


