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Załącznik nr 2

Oferent: …………………………………………….……………
(imię i nazwisko/nazwa (firma)

Adres: ……………………………………………………..………
(adres zamieszkania/adres siedziby)

Telefon: .……………………………………………….…………
adres e-mail: ……………………….………………………..
NIP:

……………………………………………………………

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 18 kwietnia 2018 r. o przetargu publicznym
na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będących własnością
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oświadczam, że:
1.

zapoznałem/am się i akceptuję warunki postępowania prowadzonego w trybie przetargu
publicznego określonego w ww. ogłoszeniu;

2.

zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu przetargu;

3.

ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin sprzętu;

4.

w przypadku, gdy zaoferuję najwyższą cenę, zobowiązuję się do zakupu składników
rzeczowych majątku ruchomego w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego
(7 dni od dnia powiadomienia), a także do zapłaty zaoferowanej kwoty;

5.

składam ofertę na zakup:

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku
ruchomego

numer
inwentarzowy

Oferowana kwota zakupu
brutto (nie niższa niż kwota
wywoławcza)

1.
2.
1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6.

Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu wniosłem/am
wymagane

wadium

w

wysokości

………………

słownie:

……………………………………………………………………………………….….
7.

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.

8.

Uważam się związany/a niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia składania ofert.

9.

Jestem świadom/a, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
wadium ulega przepadkowi.

10.

Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu mojego udziału w przetargu
publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, przez okres 10 lat, wynikający z
kategorii archiwalnej zawarty w załączniku 5 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. poz. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).

……….………….……….……………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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