
FORMULARZ  OFERTOWY 

NA  ZAKUP  SAMOCHODU  RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

JELCZ/STAR 005M (244)

Dane dotyczące Kupującego

Nazwa:  .................................................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................................... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………….

Numer REGON: .........................................................................................................

Numer NIP: .........................................................................................................

Dane dotyczące Sprzedającego

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

przetarg@wrzesnia.pl 

Zobowiązania Kupującego

Nawiązując do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego

ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej Marzenin, oferuję zakup za

cenę:

cena oferty  brutto      ......................................................zł

(słownie: ....................................................……....................................................................................)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

mailto:przetarg@wrzesnia.pl


Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią  oraz  przedmiotem  ogłoszenia  o

pisemnym przetargu  nieograniczonym na sprzedaż  ruchomości  -  samochodu specjalnego  ratowniczo-

gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Marzenin, będącego własnością Gminy Września,. Znane są mi zasady

i warunki postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do

niego  zastrzeżeń,  nie  będę  zgłaszał  żadnych,  związanych  z  tym stanem roszczeń  w przypadku  jego

zakupu.

Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy w miejscu i  terminie

wyznaczonym przez Sprzedającego.

...........................................................
(data i czytelny podpis Kupującego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.


