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FORMULARZ OFERTOWY 
do ogłoszenia nr 01/NDM/2019 z dnia 09.01.2018 r. 

 

Kupujący: 

Imię i nazwisko/Nazwa oferenta (dokładny adres, nr KRS lub CEiDG, NIP):......................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 Nr telefonu ..................................................                        Adres e-mail ................................................ 

W odpowiedzi na konkurs ofert nr 01/NDM/2019 z dnia 09.01.2019 r. dotyczący  sprzedaży środków trwałych 

oferuję zakup i odbiór przedmiotu sprzedaży, którym jest środek trwały, marki 

.....................................................pozycja nr ……. z ogłoszenia nr 01/NDM/2019 z dnia 09.01.2018 r., za kwotę: 

............................................................... netto zł 

(słownie....................................................................................................................................................)  

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się ze stanem technicznym kompletnością wyposażenia oraz dokumentacją dotyczącą składników 

majątku będących przedmiotem konkursu ofert nr  01/NDM/2019 z dnia 09.01.2018 r. oraz akceptuję stan 

przedmiotu sprzedaży bez zastrzeżeń. 

2. Akceptuję warunki zawarte w ogłoszeniu nr 01/NDM/2019 z dnia 09.01.2018 r. 

3. Akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że Spółka ma prawo do przerwania procedury sprzedaży w każdym momencie przy 

jednoczesnym braku odpowiedzialności za ewentualną szkodę z tego tytułu po stronie Oferenta.  

5. Oświadczam, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zobowiązuję się do uiszczenia całości kwoty 

wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników konkursu ofert oraz do podpisania umowy sprzedaży zbędnego składnika majątku. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z procedurą sprzedaży majątku Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o., 

ul. Paderewskiego 6 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 95/46/679 – ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych” (dalej jako: RODO), spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy 

ul. I. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000392868; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w AMW SINEVIA Sp. z o.o. jest Pani Krystyna Antoszkiewicz, e-mail: krystyna.antoszkiewicz@sinevia.pl, 

tel.: 607 403 670; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach związanych oceną ofert; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych 

osobowych;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów związanych z procedurą sprzedaży;  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i bycia zapomnianym po upływie okresu o którym 

mowa w ust. 5 powyżej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z faktu złożenia oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

oceny oferty. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.  

 

 

........................................., dnia ................................ 
(miejscowość)    (data) 

 

 

.............................................................................. 
         (podpis oferenta) 
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