
Formularz ofertowy 
 

Miejscowość: ……..…….., dnia ……….... 2021 r. 
 
 
Dane identyfikuj ące Oferenta / Kupuj ącego :  
 

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

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

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

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa, adres pocztowy, num er telefonu, 
numer faksu, e-mail (dot. osób prawnych). 

 
Niniejszym składam(y) ofertę na zakup:  

Opis** 
Cena wywoławcza 

brutto*  Cena proponowana*** 

.Audi A6 3.0 TDI Quattro 
Tiptronic o nr rej. DLU25704 

64 890 zł brutto  (słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące 
osiemset dziewięćdziesiąt 
złotych 00/100) 

 

 
Audi A6 3.0 TDI Quattro S 
tronic o nr rej. DLU41717 

54 090,00  zł brutto  (słownie: 
pięćdziesiąt cztery tysiące 
dziewięćdziesiąt złotych 
00/100) 

 

 
Audi A8 4.2 TDI L Quattro o nr 
rej. DLU16856 

90 360,00 zł brutto  (słownie: 
dziewięćdziesiąt tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt złotych 
00/100) 

 

Koszty odbioru ww. środków trwałych są po stronie Oferenta/Kupującego.  
 
* cena zawiera podatek VAT wysokości 23% 
** niepotrzebne skreślić / część, na którą nie jest składana oferta proszę przekreślić. 
*** cena proponowana nie może być niższa od ceny wywoławczej 

Telefon kontaktowy Oferenta/Kupującego  …........................., adres email:  …..…...…..….….. 
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki udziału w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do formularza. 
2. Zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem środka trwałego.  
3. Do oferty załączam instrukcję płatniczą oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania 

danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży. 
 

 
                                                                                             

____________________________ 
                                                                                                                            Czytelny podpis / pieczęć firmy 

 
 

 
UWAGA! 

Na kopercie umieścić napis:  
„OFERTA dotyczy  sprzeda ży samochodu marki AUDI  – przetarg pisemny 
nieograniczony, nie otwiera ć, skierowa ć do Departamentu Administracji”.  

 
      Kopertę starannie zakleić i parafować w miejscu sklejenia. 



 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
     (nazwa i adres kontrahenta)                  (miejsce wystawienia, data) 
 

 
KGHM Polska Mied ź S.A. 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 
59-300 Lubin  

 

 

Instrukcja płatnicza 
 

Prosimy o dokonywanie płatności na naszą rzecz zgodnie z poniższą instrukcją 
płatniczą: 

 
(1) Bank: 
  
 …………………………………………………………… 

(nazwa banku) 
……………………………………………………………. 
(adres) 
…………………………………………………………… 
(kraj) 
…………………………………………………………… 
(kod Swift / BIC) 

 
(2) Rachunek: 
 

……………………………………………………………………………………….…… 
(numer rachunku bankowego w formacie NRB dla kraju, IBAN dla Europy, kod banku i numer  
rachunku dla krajów poza Europą) 

 
Powyższa instrukcja odwołuje wszystkie poprzednie i obowiązuje do czasu 

przedstawienia kolejnej. 

 
 
      …………………………………………………… 

(podpis/y przedstawiciela/i kontrahenta)* 
 

* zgodnie z odpowiednim umocowaniem (KRS) lub posiadanym pełnomocnictwem 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem 
sprzedaży 

 
Oferent/Kupujący oświadcza, że wszelkie dane osobowe pozyskane od KGHM Polska Miedź S.A. w związku z 
prowadzeniem sprzedaży przetwarzać będzie wyłącznie na jej potrzeby oraz chronić je będzie przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 

 

Firma /   wpisać nazwę  / zobowiązuje się i oświadcza, że poinformuje osoby, których 

dane są wymienione w składanej ofercie (w tym osoby reprezentujące firmę) o 

fakcie udostępnienia ich dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz  do  zebrania  

podpisanych oświadczeń o poniższej treści  od tych osób.  

W przypadku, gdy Oferentem/Kupującym jest osoba fizyczna, to 

Oferent/Kupujący podpisze poniższe oświadczenie.  

 

Data i podpis oferenta 

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

 

Oświadczenie 

Niezależnie od tego czy działam w swoim imieniu czy w imieniu innego podmiotu lub 

kiedy moje dane zostały ujawnione ADO jako dane kontaktowe w celu przeprowadzenia 

sprzedaży od firmy, z którą współpracuję i która okazała mi do podpisu niniejsze 

oświadczenie, ADO zaczyna przetwarzać moje dane osobowe. 

 

W związku z powyższym, potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a), że: 

1) KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie jest 

administratorem moich danych osobowych (dalej jako ADO); 

2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować 

się za pomocą e-maila IOD@kghm.com 



3) jeśli działam w imieniu podmiotu trzeciego (np. występuję w składzie jego organów) 

lub moje dane ujawniane są jako dane do kontaktu: potwierdzam, że moje dane 

osobowe w postaci danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, w 

szczególności: imię i nazwisko, adres mailowy, nr tel., uprawnienia zawodowe/ opis 

stanowiska, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO 

przez wskazany powyżej podmiot; 

4) podawanie danych osobowych w celu współpracy z ADO jest dobrowolne, jednakże 

może być konieczne, np. niezbędne do zawarcia umowy. To oznacza, że ich 

niepodanie może niekiedy stanowić podstawę do odmowy nawiązania tej 

współpracy; 

5) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach  

i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna przetwarzania danych  

Przeprowadzenia postępowania 

sprzedażowego  

- jeśli działam w imieniu podmiotu 

trzeciego (np. występuję w składzie jego 

organów) lub moje dane ujawniane są jako 

dane do kontaktu – podstawą 

przetwarzania moich danych osobowych 

będzie prawnie uzasadniony interes ADO 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dążenie do 

zawarcia odpowiedniej umowy z 

podmiotem trzecim, z którym jestem 

związany(a);  

- jeśli działam w imieniu własnym (jestem 

Oferentem/Kupującym) podstawą prawną 

będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:  



- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania 

roszczeń, podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie 

prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

- wypełniania obowiązków prawnych ADO (np. podatkowych, księgowych), 

podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu, będzie realizacja 

obowiązków prawnych nałożonych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) lub - w przypadku osób, które działają w związku z podmiotem 

trzecim – także prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- utrzymywania i budowania pozytywnych relacji z ADO/wizerunkowych 

ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie 

prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

a) moje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym 

z mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz 

ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz 

podmiotom i ich pracownikom świadczącym na rzecz ADO usługi 

wymagające dostępu do moich danych – w tym: prawne, finansowe, 

księgowe, informatyczne, kurierskie, przewozowe; 

b) w związku z korzystaniem przez ADO bądź przez kontrahentów ADO 

– np. dostawców usług prawnych, podatkowych czy audytowych – z 

nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, moje 

dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy państwa te na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za 

zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do 

stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich 

zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł 

korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 



klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Przysługuje mi prawo do uzyskania kopii 

wskazanych zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych 

osobowych – aby je uzyskać, mogę skontaktować się z ADO lub z 

inspektorem ochrony danych ADO. 

7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres: do 

zakończenia procesu sprzedażowego i dla potrzeb archiwizacji. Dane 

związane z realizacją umów przechowujemy co do zasady przez okres 

trwania umowy oraz zwykle przez okres do 7 lat po jej zakończeniu, co 

wynika z regulacji podatkowych oraz okresu przedawnienia niektórych 

roszczeń. Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, 

w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych 

postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w 

określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania. 

8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania;  

9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do 

żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, , a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych ze względu na moją szczególną sytuację – gdy 

ADO przetwarza moje dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 

interesu. W sprawie realizacji praw mogę kontaktować się np. z inspektorem 

ochrony danych wskazanym w pkt 2 powyżej. 

10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje 

(decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały 

profilowaniu w oparciu wyłącznie o takie działanie;  

11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych 

osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

 

…………………………………………… 

Data i czytelny podpis Osoby składającej oświadczenie   
 


