
Załącznik nr 2  

 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ……………………………………. 
 
Adres / siedziba oferenta: …………………………………………….. 
 
NIP (dotyczy osób prawnych): …………………………………….…. 
 
PESEL (dotyczy osób fizycznych): …………………………………… 
 
Tel.: ………….……………………………... 
 
Adres e-mail: ………………………………. 
 
 

 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 

    ul. Wojska Polskiego 27/29 
   60-624 Poznań 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do zaproszenia (obwieszczenia) z dnia  5 października 2022 r. o publicznym przetargu 
pisemnym, na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, składam/my niniejszą ofertę na 
poniższą/sze pozycję/je przetargową/we, oferując/my następującą cenę nabycia:    

 

Lp. 

 

 Nazwa składnika 

majątku ruchomego 

 

Nr inwent. Wartość ofertowa zakupu 
(brutto) 

 

Wysokość wniesionego 
wadium 

1.     

2.     

3.     

 

1. Oświadczam/y, że:  
a) zapoznałem/am się z treścią przedmiotowego ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników 

majątku Skarbu Państwa i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
b) uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,  
c) zapoznałem/am się ze stanem technicznym składników rzeczowych majątku ruchomego lub praw 

na dobrach niematerialnych, bądź oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki 
wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d) wadium w kwocie …………………………… zł zostało wniesione,  
e) nabywam mienie w stanie technicznym i w ukompletowaniu, w jakim znajdować się ono będzie  w 

dniu wydania i podpisania umowy sprzedaży oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do 
organizatora przetargu z tytułu uszkodzeń i wad jakie mogą wystąpić w przyszłości, 

f) jestem świadom zużycia eksploatacyjnego rzeczy ruchomych, na które składam ofertę w celu 
zawarcia umowy sprzedaży,  

g) uważam/my się za związanego/ych niniejszą ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert 
do czasu zawarcia umowy sprzedaży,   

h) zobowiązuję się do wniesienia zapłaty za nabyte przeze mnie składniki rzeczowe majątku 
ruchomego w terminie i w sposób wskazany przez sprzedającego. 

2. Wyrażam zgodę na przesłanie zawiadomienia o wynikach przetargu droga elektroniczną na adres 
…………………………………………………………………..……………………..….. 



3. Osoba do kontaktu ………………………………………………tel.……..………………..... adres e-
mail…………………………………………………….….. 

4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 ………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie 
zgodnie z prawdą.  

6. Wadium, na które oferta nie została przyjęta (nie udzielono przybicia) proszę zwrócić na konto nr: 
…………………………………………………………………………………………    

7. Zapoznałem się i akceptuję poniższe Zasady, na jakich Urząd Statystyczny w Poznaniu  przetwarza 
dane osobowe oferentów. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Wszelkie dane osobowe przekazane sprzedającemu  przez oferenta podlegają ochronie zagwarantowanej 

zapisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”. W związku  

z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Sprzedający informuje dodatkowo, że: 

a) administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest Dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a mieszczącego się w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. 

Wojska Polskiego 27/29;  

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przetargiem publicznym; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Statystyczny w Poznaniu; 

d) o ile obowiązujące przepisy nie nakazują stosować dłuższych terminów przechowywania 

dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe, to będą one przechowywane na 

podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w niniejszej klauzuli lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych – w przypadkach, gdy taka zgoda była wymagana, a następnie przez 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998). 

Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale nieuczynienie tego skutkować będzie 

niemożnością skutecznego złożenia oferty w przetargu publicznym;  

f) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub wątpliwościami 

co do jego zakresu i realizacji przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt z 

powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w 

Poznaniu (60 - 624 Poznań), ul. Wojska Polskiego 27/29, lub e-mail: IOD_USPOZ@stat.gov.pl; 

g) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane i nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

mailto:IOD_USPOZ@stat.gov.pl


- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

   Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, 

oraz organizacjom międzynarodowym. 

_____________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetargu 

publicznego ani zmianą postanowień umowy przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………….………………. dnia ……………………….. 
                      miejscowość  
 

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


