
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W Przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT TRAFIC GRAND 
PASSENGER 2.0 dCi 

 
Imię nazwisko i miejsce zamieszkania lub firma i siedziba oferenta: 
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
Telefon kontaktowy: ...............................................................................  
 
 Oferuję cenę brutto zakupu za samochód RENAULT TRAFIC GRAND PASSENGER 2.0 
dCi opisany w dokumentacji przetargowej w wysokości: 
 ..........................................................  zł brutto 
słownie: ..............................................................................................................................................  
 
Zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży– 
przelewem na wskazane przez organizatora przetargu konto. 
 
oświadczam, iż: 
1. zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu na 
sprzedaż samochodu osobowego RENAULT TRAFIC GRAND PASSENGER 2.0 dCi,  nr 
rejestracyjny DZL MY40 
2. akceptuję warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu 
3. Oświadczam, że jestem świadomy, że przedmiotu przetargu nie mogą nabywać: 

a) Starosta Powiatu Złotoryjskiego, Wicestarosta Powiatu lub Dyrektor ZAZ Świerzawa 
b) Główny Księgowy ZAZ Świerzawa; 
c) Osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w ZAZ Świerzawa; 
d) Osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu przedmiotu 

przetargu do kategorii majątku zbędnego lub zużytego 
Oraz, że nie pozostaję z w/w osobami w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym 
stosunku faktycznym, mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności 
osób, o których mowa w pkt. 3 ppkt, a-d 
4. zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu* / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego 
pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin 
5. wyrażam zgodę, aby w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 
oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny 
6. wyrażam zgodę, aby złożone wadium (w przypadku nie wybrania lub odrzucenia mojej oferty) 
zostało zwrócone w terminie 7 dni – odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty 
na konto nr  ...................................................................................................................  
…................................................................................................................................................ 

(podać wszystkie potrzebne dane) 



7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu udziału w przetargu publicznym 

(1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2) W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, sprzedający informuje, że: 
- administratorem danych osobowych oferentów jest Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie 
ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa tel. 75 71 34 890; 
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest Pan Sławomir 
Kozioł  tel. 730 256156, e-mail: inspektor@4consult.com.pl; 
- dane osobowe oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu zwią-
zanym z niniejszym postępowaniem na sprzedaż pojazdu, prowadzonym w trybie przetargu pu-
blicznego; 
- odbiorcami danych osobowych oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania; 
- dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowa-
nia na sprzedaż pojazdu; 
- obowiązek podania przez oferentów danych osobowych bezpośrednio dotyczących oferentów jest 
wymogiem związanym z udziałem w przetargu publicznym; 
- w odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-
matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
Oferent posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta; − na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących oferenta*; 
− 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 
Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących oferenta narusza przepisy RODO; 
Oferentowi nie przysługuje: 
− 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 danych osobowych oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.    

mailto:iod@lesny.com.pl


* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetar-
gu publicznego. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-
chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
 
 
Załącznik do niniejszej oferty: 

1) potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie …...............................zł 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
       
        …..................................................... 
                    (czytelny podpis oferenta)  
 
 


