
Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:  

1.  Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.  Rynek 11, 42-289 Woźniki. 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim  w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail: 

urzad@wozniki.pl. 

2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit.c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, 

podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi 

umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą 

przez okres związany z procedurą zapytania ofertowego oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania 

obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.  

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

……………………………………………..                                                                   miejscowość, data  

                               Oferent 

 

 

 

OFERTA 

na zakup gruzu 
 

 
1. Oferujemy zakup: …………… ton gruzu , 

 

              za cenę jednostkową brutto:   CJ =……...……zł/tonę 

 

(słownie za 1 tonę gruzu: ……………………………………………………..zł)  

 

Cena oferty brutto:  

                     C = CJ x I = ….……….zł x ……….…ton. = ………..………zł 

 

(słownie zł: ……………………………………………………………………..)  

gdzie: 

CJ – oferowana cena jednostkowa 

I – łączna ilość gruzu 

 

Cena zakupu określona jako iloraz ceny jednostkowej i ilości zakupionego gruzu, zostanie 

zapłacona przelewem na rachunek Urzędu Gminy Woźniki prowadzony w MBS Myszków 

O/Woźniki nr: 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001 w terminie 7 dni od daty wyboru oferty. 

 
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy 

zastrzeżeń. 

 

3. Deklarujemy odbiór gruzu, po wcześniejszym zważeniu go na własny koszt z załadunkiem i 

transportem w własnym zakresie, w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny oferty. 

 

 
                                                                  …………………………………………………………… 

                                                                                        podpis oferenta 

 
 

mailto:urzad@wozniki.pl

