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Załącznik nr 1
Nr referencyjny Ogłoszenia NA.233.10.2021

Organizator przetargu:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec – Twierdza 8
19 – 110 Goniądz

FORMULARZ OFERTY
Do przetargu publicznego II na sprzedaż majątku ruchomego

Imię i nazwisko lub nazwa (firmy) Oferenta:…………………………………………………...
Adres lub siedziba (firmy) Oferenta:……………………………………………………………
NIP………………………..REGON…………………………lub numer dowodu osobistego
…………………………………….wydany przez……………………………………………...
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………
Adres e – mail:…………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego składam
ofertę na zakup majątku ruchomego
Lp.

Nazwa składnika majątku
ruchomego

Numer inwentarzowy

Proponowana
cena brutto (zł)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia, w tym z opisem przedmiotu przetargu i
nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Oświadczam, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany.
Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na zawartych w niej
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez organizatora przetargu.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.

Do oferty załączam dowód wpłaty wadium. Wadium należy zwrócić na konto:
……………………………………………………………………………………………

………………………….

.. ....……………………………….

(Miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy,
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt
tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail:
iod@biebrza.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Biebrzańskiego Parku Narodowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U., poz.
2004)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.
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