
Załącznik nr 1 do Regulaminu   
   
   

Formularz ofertowy   
   
   

   
...................................................................................................., zameldowany (-a)/ z siedzibą*   

                                 (imię i nazwisko/ firma*)   

w.................................................................................................................................................... 

dowód osobisty/paszport* nr........................................................................................................  

PESEL*..................................................................../NR KRS*..................................................   

składam/składa* ofertę kupna 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

   

za cenę nabycia netto.........................................................................................zł      

(słownie:.....................................................................................................................................)     
 
Adres zamieszkania.......................................................................................................................   

Adres do korespondencji............................................................................................................... 

tel.:...................................................................nr faksu................................................................ 

e-mail.:..........................................................................................................................................   

   
Ponadto oświadczam, że:   
   
1. pozostaję/ nie pozostaję* w związku małżeńskim**,   

2. zapoznałem/-am się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu  oraz w 

obwieszczeniu o przetargu i akceptuję je bez zastrzeżeń,   

3. zapoznałem/-am się ze stanem technicznym i prawnym ww. nieruchomości i akceptuję  go 

bez zastrzeżeń,   

4. uzyskałem od ogłaszającego wszelkie informacje niezbędne do opracowania niniejszej 

oferty,   

5. zobowiązuję się do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy.   

   
   



Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję, jako właściwy do zwrotu wadium  w 

przypadku, gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu przetargu.   

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

   

   
Do formularza ofertowego załączam oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia ww. przetargu.    

   

   

   
   
   
......................................dn. ...............................   
    (miejscowość)                                        (data)                                                                 
                                                                                                                                                                       
...........................................................................                
/podpis oferenta albo osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta/     
   

   

Załączniki:   

1. dowód uiszczenia wadium,   
2. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*,   
3. aktualny odpis z KRS/wydruk  z KRS*,   
4. inne dokumenty wymagane dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej w związku z nabyciem przedmiotu przetargu*,   
5. pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopia poświadczona notarialnie*,   
6. upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu, sporządzone w formie pisemnej  lub 

kopia poświadczona notarialnie*,   
7. zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji*,   
8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.   
   
* niepotrzebne skreślić   
**nie dotyczy osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej oraz pełnomocników   
   
   
   
   
   
   
   



   
Pouczenie:   

   

Wraz z ofertą należy złożyć:   
1) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk  z 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie wcześniejszy niż jeden miesiąc 
przed terminem przetargu,   

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji - odpis aktualny z KRS, nie 
wcześniejszy niż jeden miesiąc przed terminem przetargu oraz inne dokumenty 
wymagane dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej w związku z nabyciem przedmiotu przetargu oraz imię i 
nazwisko osoby reprezentującej wraz z kserokopią dowodu osobistego,   

3) w przypadku, gdy Oferenta ma reprezentować pełnomocnik - pełnomocnictwo  w 
formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie,   

4) w przypadku, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim i w małżeństwie 
obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, a nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu nie jest nabywana na majątek odrębny - upoważnienie współmałżonka do 
udziału w przetargu, sporządzone w formie pisemnej lub kopii poświadczonej 
notarialnie,   

5) w przypadku, gdy oferta składana jest przez cudzoziemca - zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba że zezwolenie nie jest wymagane. Jeżeli 
dla składającego ofertę cudzoziemca zezwolenie nie jest wymagane, do oferty należy 
załączyć dowody wykazujące, że zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji nie jest wymagane.    

   
     

Oświadczenie   
   

Oświadczam, że:    

1. zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, oraz ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia postępowania przetargowego na kupno 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….., 
prowadzonego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy 
Instytut Badawczy (Ogłaszający),   

2. zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną, dotyczącą ochrony danych 
osobowych.    

   



        Klauzula informacyjna    

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Włókien Naturalnych i 
Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w z siedzibą w Poznaniu, przy 
ulicy Wojska Polskiego 71b, 60630   
Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000321899, NIP 7811830940, REGON 301027411;    

- Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: 
sekretariat@iwnirz.pl , a także pisemnie pod adresem: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań;   

- Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały 
nam przekazane, tj. dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego 
przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy 
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
podatkowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c 
RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 
f RODO), przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres wymagany przepisami prawa 
oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim 
zostały nam przekazane.    

- Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może 
uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane;    

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy,   

- Podane dane osobowe mogą być udostępniane kancelarii notarialnej, w której 
sporządzona zostanie umowa sprzedaży przedmiotu przetargu.   

- Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.   

   
   
   
   
   
…………………………..                  ……………………………   
      data                              podpis     



   
   


