
Gryfino, dnia …………………2021 r. 
 
………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa oferenta*) 
 
………………………………………………….. 
(adres/siedziba) 
 
…………………………………………………..   
(telefon) 
 
………………………………………………….. 
(PESEL/NIP firmy) 
        POWIAT GRYFIŃSKI 
        - STAROSTWO POWIATOWE 
        W GRYFINIE 
        ul. Sprzymierzonych 4 
        74-100 Gryfino 

 
OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU  
HONDA CR-V, NR REJ. ZGR K001 

 
Oświadczam, że: 

1) oferuję cenę …………………… zł (słownie: ………………………………………………………....……… 

………………………………………………………………………………………………………..……….…) 

za samochód marki Honda CR-V, nr rej. ZGR K001, rok produkcji 2001, będącego przedmiotem 

ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu ogłoszonego dnia 25 marca 2021 r. 

2) zapoznałem się z warunkami ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Honda CR-V, 

nr rej. ZGR K001, ogłoszonego przez Powiat Gryfiński dnia 25 marca 2021 r. 

3) zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu, który jest przedmiotem ogłoszonego zaproszenia 

i nie będę wnosił zastrzeżeń przy jego zakupie; 

4) zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy sprzedaży 

oraz do odbioru pojazdu; 

5) złożona przeze mnie oferta ważna jest do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

6) w przypadku nie wybrania mojej oferty, zwrot wadium w należy dokonać na rachunek bankowy 
nr …………………………………………………………………………………….  

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Gryfińskiego danych osobowych zawartych 

w niniejszej ofercie na potrzeby przeprowadzenia postępowania sprzedaży samochodu           

Honda CR-V, nr rej. ZGR K001. 

* w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
osoba chcąca działać w imieniu oferenta dołącza do niniejszej oferty dokument potwierdzający swoje uprawnienia do 
reprezentowania oferenta 
 

…………………………………………. 
(podpis oferenta) 

Administratorem danych osobowych oferentów przystępujących do złożenia oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup 
samochodu jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w celu przeprowadzenia sprzedaży pojazdu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, jednak ich nie podanie uniemożliwia wybór oferty. Składającemu ofertę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania i poprawiania. Oferent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji 
przysługujących oferentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie – wyznaczono inspektora danych osobowych, z 
którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Składając ofertę oferent wyraża 
zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie złożonej oferty kanałami komunikacji. 
 


