
Miejsce i data sporządzenia oferty ……………………………………………………….. 

 

Nazwa i siedziba Oferenta 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

Dokładne dane personalne Oferenta 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

OFERTA 

na wynajem lokalu użytkowego  

w budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie 

 

1. Oferuję stawkę miesięczną czynszu w wysokości ………….…………… zł netto/1 m2 + podatek 

VAT za lokal Nr …………………….. 

2. Planowane przeznaczenie lokalu to …………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem przetargu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, przyjmuję warunki w 

nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania albo 

osobami po stronie wynajmującego biorącymi udział w postępowaniu. 

Oświadczam, że przedstawiony projekt umowy najmu został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Wynajmującego. 

 

………………………………………….. 

  Data i podpis Oferenta 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pływalnia Miejska „Delfin” w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 6B, 18-300 Zambrów.  
2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącego najmu lokalu użytkowego. 
4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 5 lat licząc od stycznia 

roku następnego, w którym zrealizowano zamówienie (dokumentacja zamówień publicznych), a także okres 10 lat w przypadku zawartych umów.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Pływalnią Miejską „Delfin” – jako podmioty współpracujące.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia złożonej oferty oraz przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. 

 ………………………………………….. 

  Data i podpis Oferenta 


