Załącznik nr 1
….................................................................
/ imię i nazwisko/

….................................................................
/adres/

….................................................................
….................................................................
/ NIP/

….................................................................
/telefon kontaktowy/

….............................. , dnia …........................

FORMULARZ OFERTOWY
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego określonego w części …
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz warunki umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym składnika majątku ruchomego i składam ofertę na
zakup ……………………………………………………………………………..za kwotę ……………. zł.
(słownie: ….................................................................................................................................................. zł).
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

…....................................................
/podpis oferenta/

UMOWA
Zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy:
Gminą Kobiele Wielkie z siedzibą, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie,
NIP: 772-225-97-51, zwaną dalej ,, Sprzedającym” reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Kobiele Wielkie- Henryka Więckowskiego,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
zwaną
dalej
„Kupującym”
reprezentowaną
przez …………………………………………………... została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny z dnia …………….. r.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż: ………………………………
Wartość ……………………………została ustalona w wyniku publicznego przetargu pisemnego
i wynosi ……………. .
słownie: ……………………………………………………………………………….. .
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w pkt. 1 niniejszej umowy
pomniejszoną o wpłacone wadium …………………………….. na rachunek Sprzedającego
BS Żytno/o Kobiele Wielkie Nr 61 8267 1022 2002 0000 0589 0002 w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu
protokołu przetargowego.
§2
Sprzedający oświadcza, że (składnik majątku)…………………………., który jest przedmiotem
niniejszej umowy, stanowi jego własność nie jest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych
praw osób trzecich.
§3
Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym ………………. i nie wnosi zastrzeżenia co do stanu
technicznego.
§4
Wydanie (składnika majątku) ……………………. Kupującemu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty
wartości umownej za protokołem zdawczo-odbiorczym.
Odbiór składnika majątku ruchomego……………………………. musi nastąpić w terminie 7 dni.
§5
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią dokumenty przetargowe oraz formularz
ofertowo - cenowy.
§6
W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Niniejszą umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Klauzula informacyjna
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 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”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobiele Wielkie reprezentowana
przez Wójta Gminy Kobiele
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: magdalena@kuszmider.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
sprzedaży składnika majątku ruchomego……………………………………….
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z
dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. 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;
8. 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. b i c RODO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

