Załącznik nr.2
…………… dnia ..........………..
miejscowość , data /

OFERTA
/ imię , nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta/

Numer NIP .......................................................................
Numer PESEL ..................................................................
Adres email: ………………………………………………….
Ja niżej podpisany oświadczam , że zapoznałem się z warunkami postępowania
Przetargowego określonego w ogłoszeniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego z dnia 31.10.2018 r.

Składam ofertę zakupu samochodu osobowego Skoda Octavia 1.9 TDI, 66Kw, Nr rej. WI 93361
za kwotę.................................. / słownie: ...................................................................................... /.
Warunki zapłaty ................................................................................... .........................................
Potwierdzenie wpłaty wadium.
Składając powyższą ofertę Oświadczam , że :
- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu,
- biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin .
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2.

PODPIS

…………… dnia ..........………..

/ miejscowość , data /

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 wykonawca 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 wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OFERTA

/ imię , nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta/

Numer NIP .......................................................................
Numer PESEL ..................................................................
Adres email: ………………………………………………….
Ja niżej podpisany oświadczam , że zapoznałem się z warunkami postępowania
Przetargowego określonego w ogłoszeniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego z dnia 31.10.2018 r.

Składam ofertę zakupu samochodu osobowego PEUGOT 406 1,8, 85Kw Nr rej. WI 89217
za kwotę.................................. / słownie: ...................................................................................... /.
Warunki zapłaty ................................................................................... .........................................
Potwierdzenie wpłaty wadium
Składając powyższą ofertę Oświadczam , że :
- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu,
- biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin .
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 4.

PODPIS

…………… dnia ..........………..

/ miejscowość , data /

3

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)
4
w przypadku gdy wykonawca 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 wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

