
 

 

Załącznik. nr 1 do ogłoszenia z dnia 21.12.2021 r.  

 

Dane Oferenta: 

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

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz  
 

……………………………………………. 

             miejsce zamieszkania (siedziba firmy) 

……………………………………………. 
Numer PESEL/NIP 

 

……………………………………………. 
Numer REGON 

 

……………………………………………. 
Numer telefonu 

 

……………………………………………. 

Adres e- mail 

 

ECO TEAM SERVICE SP. Z O.O. 

Ul. PIŁSUDSKIEGO 75 

34-325 ŁODYGOWICE 

 

OFERTA 

 
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu marki Fiat 

Doblo nr rej. SZY 1NT5 

Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę ………….…………..… zł. 

słownie zł.: ...................................................................................................................................... 

   

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie określonym przez 

Sprzedającego. 

2. Oświadczam, iż nie występują okoliczności wyłączające możliwość uczestnictwa w przetargu, 

o których mowa w pkt. 6 regulaminu przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż 

samochodu marki Fiat Doblo, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 21.12.2021r. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem 

sprzedaży. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

5. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Eco Team 

Service Sp. z o.o. w terminie do 3 dni od podpisania umowy sprzedaży samochodu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem 

procedury przetargowej na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo.  

 

 

…………………………………………………………. 
Data i podpis Oferenta 

 



 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO” 

– niniejszym informuję iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Eco Team Service Sp. z o.o. reprezentowany 

przez Prezesa Spółki z siedzibą ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail iod@eco-ts.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację 

publiczną,  

4) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 

2001 Nr 112poz. 1198), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust.1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze). 

5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane  innym uprawnionym organom ,dodatkowo dane 

mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w tym 

usługi doradztwa prawnego i informatyczne. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do wniesienia 

sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.   

 

 

 
 

…………………………………………………………. 

 


