
 
………………………………….., dnia………………………… 

                                                                                                                Miejscowość 

 

……………………………………………………………………….. 
Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 
 
……………………………………………………………………… 
Adres nabywcy lub adres siedziby firmy 
 
……………………………………………………………………… 
NIP (jeśli dotyczy) lub PESEL osoby fizycznej 
 
……………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy 
 

…………………………………………………………………… 
Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium 
 

 
OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU SKODA SUPERB AMBITION        

   numer rejestracyjny BI9817F , W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 

skierowana do Uniwersytetu w Białymstoku 

Przystępując do przetargu Skoda Superb Ambition 1,8 TSI oświadczam, że: 

1) zapoznałem (-am) się z treścią ogłoszenia, regulaminem sprzedaży i nie wnoszę  

do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję wzór umowy, który podpiszę w przypadku wyboru 

mojej oferty, 

3) otrzymałem(am) konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty; 

4) zapoznałem (-am) się ze stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu publicznego lub,  

że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin* 

5) wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych (osoba fizyczna) lub danych firmy do 

publicznej wiadomości w zakresie informacji o wyniku wyżej wymienionego postępowania 

przetargowego 

 

Składam ofertę zakupu  samochodu Skoda Superb Ambition1,8 TSI  za kwotę 

zł………………………………………., słownie:………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………… 
                                                                                                                                                               Podpis 

*Niepotrzebne skreślić 



 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO do umowy 

dla oferentów do sprzedaży samochodu Skoda Superb Ambition                                                               
w trybie przetargu publicznego 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 
Białystok. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@uwb.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze 
sprzedażą/zakupem samochodu w trybie przetargu publicznego. 

4. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. 

6. Uniwersytet w Białymstoku zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
Uniwersytet odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w 

przypadku gdy (i)dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego 
przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, 
której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

• prawo do przeniesienia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie 
umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany; 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) 
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie 
danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla 
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy Uniwersytet 
przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. 

7. We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 
do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 
 

……………………………………………………… 
Podpis 

mailto:iod@uwb.edu.pl

