OFERTA
ZŁOŻONA W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM PRZEZ STADNINĘ KONI MICHAŁÓW SPÓŁKA Z
O.O.
PRZETARGIEM OFERTOWYM NA KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

Imię i Nazwisko/Nazwa oferenta: ………………………………………………………………….
………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby: ……………………..…………………………………………….
…………………………………………
Numer PESEL ………………………………………………………………….
………………………………………………….........….
NIP: ………………………………………………………………….…………………………………………….
………………………….
Numer REGON…………………………………………………….…………………………………………….
…………………………
Nr telefonu/faksu:
…………………………………………………………………………………................................................…….
Adres
email
do
kontaktu:
…………………………………………………………..........................................................................…
Ja, niżej podpisany/a w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ofertowym z dnia 27 maja 2021 r.,
którego przedmiotem jest sprzedaż koni czystej krwi arabskiej przez Zarząd Stadniny Koni Michałów
Sp. z o.o., 28-411 Michałów, o parametrach określonych na liście, która jest zaprezentowana na
stronie internetowej stadniny, składam ofertę na zakup następującego konia:
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa konia i numer na liście)
za:
cenę netto ………………………………………… EURO
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami przystąpienia do przetargu i nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
2. Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin koni oferowanych na
sprzedaż w dniu 27.05.2021 r. (dotyczy oferentów, którzy nie dokonali oględzin);
3. Jestem związany niniejsza ofertą przez okres 14 dni licząc od daty otwarcia ofert.
4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Stadninę Koni Michałów Spółka z o.o., 28-411 Michałów, nie później niż w
dniu odbioru konia i nie później niż na 14 dni po zakończeniu przetargu.
5. Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w konia na rachunek bankowy wskazany
przez Stadninę Koni Michałów Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
6. Ryzyko związane z zakupionym koniem oraz z potomstwem urodzonym po przetargu przechodzi
na Nabywcę wraz
z wyborem oferty.
7. Po przetargu sprzedany koń utrzymywany będzie na ryzyko Nabywcy i na koszt Stadniny do 14
dni po przetargu. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania (30 z ł netto / 1 dzień).

Oświadczam również, że jestem świadomy, iż komisja odrzuci moją ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
b) oferowana w przetargu cena będzie niższa od ceny minimalnej.
……………………………………………, dnia ………………………… ………2021 r.

…………………………………........................
podpis oferenta

Klauzula informacyjna dla klientów oraz Współpracowników Handlowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. z siedzibą w
Michałowie 28-411 Michałów.
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji
umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być
przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi
roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy,
art. 6 ust.1 lit. C RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących
takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach
marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń
cywilnoprawnych.
4) Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub prawo do ograniczenia
przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), lub w przypadku uzyskania zgody dla przetwarzania
danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO).
5) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania
danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również
przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co
najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art.
118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny ( Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01)
7) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio
odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi
podwykonawcy, np. firmy prawnicze, informatyczne.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ
będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
9) Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

Michałów, dnia …………………………………….
…………………………………………..
(podpis Administratora)
……………………………………………………
(podpis dostawcy- nabywcy)

