...................................................... ,dnia.....................
/miejscowość/ data/

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym, prowadzonym przez Gminę
Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo, którego przedmiotem są zbiorniki wodne pochodzące z
demontażu z hydroforni w Moczydłach Pszczółkach będąch w posiadaniu Gminy Perlejewo, ja
niżej podpisany/a: ..............................................................................................................................
zam............................................................................................................................................. , NR
PESEL...............................................................NIP:................................................................ ,
Nr dowodu osobistego................................................................................................................,
tel.: ........................................ , fax: ........................ , e-mail: .................................................... ,
składam ofertę kupna zbiornika nr ..................................... o pojemności ................................ ,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu za cenę.....................................złotych,
słownie:........................................................................................................................................
Ponadto:
•Zobowiązujemy się/zobowiązuję się do zapłaty pełnej kwoty przelewem na konto Gminy Perlejewo nie później niż do
dnia wydania zbiornika,
•Oświadczamy/oświadczam, że zapoznaliśmy się/zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania i
przyjmujemy/przyjmuję go bez zastrzeżeń i nie będziemy/nie będę dochodzić w przyszłości żadnych roszczeń z tego
tytułu oraz wyrażamy zgodę/wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,
•Oświadczamy/oświadczam, że wyrażamy/wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę
Perlejewo, w związku z postępowaniem, którego dotyczy niniejsza Oferta
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j.). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Załączniki:

2.

Oferent/podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

