Załącznik Nr 1
………………………………………………
( pieczątka firmowa oferenta
lub nazwisko i imię i adres
do korespondencji )

Nr sprawy: 1/RZ/S/22
FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż odpadu o kodzie 16 02 13* - zużyty transformator mocy 110/15kV
1. Oferujemy za przedmiot sprzedaży cenę nabycia, która wynosi:
cena brutto ..................................... zł (słownie
............................................................................), na którą składa się:
cena netto ..................................... zł (słownie ......................................................................) +
wartość podatku VAT .......................................... zł, według stawki ……..…. %
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie istnieją
żadne przeszkody prawne z naszej strony do jego zakupu.
3.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres: 30 dni od terminu
składania ofert.
4.
Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy w terminie 14 dni licząc od daty zatwierdzenia przetargu
zawarcia umowy, wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
5.
Mamy świadomość, że wniesione wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, w przypadku
nie zaoferowania przez nas co najmniej ceny wywoławczej.
6.
W przypadku, gdy realizowane przez Kupującego zamówienie będzie wymagało powierzenia
przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia
wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla
Przetwarzającego i zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów
Rozporządzenia 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) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą.
6.1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu.1
6.2. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów
RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie
oświadczamy, że:

W przypadku gdy Kupujący 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 Kupujący nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1

1

a) Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie

danych osobowych, w tym przepisów RODO, które zobowiązujemy się wykonywać jako
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako
administrator danych osobowych.
b) Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
osób
fizycznych
zamieszczoną
na
stronie
internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe;
c) wypełniliśmy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
(w szczególności RODO), w tym obowiązki informacyjne, w stosunku do osób, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. Spełniliśmy w imieniu Sprzedającego
wobec tych osób obowiązek informacyjny Sprzedającego z art. 14 RODO, zgodnie
z klauzulą informacyjną Sprzedającego zamieszczoną na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe;
7. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/RZ/S/22
8. Załączniki, kserokopie* :
 dowodu osobistego lub
 dokumentu pozwalającego określić status prawny oferenta tj.: statut, umowa spółki, akt
założycielski, statut przedsiębiorstwa, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualny
wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej itd.
oraz:
 stosowne zgody lub zezwolenia na zakup przedmiotu przetargu, jeśli takowe zgody i zezwolenia
wynikają z przedłożonych wyżej dokumentów lub przepisów prawa,
 dokument uprawniający do zagospodarowania odpadów o kodzie 16 02 13* /nr BDO,
 dowód wniesienia wadium;

* niepotrzebne skreślić

.........................
miejsce i data
……………………………………………………………………………………………………………….
(podpisy osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta)
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