Zn. spr.: SA.2281.1.2017.MH
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o I przetargu
pisemnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa

FORMULARZ OFERTOWY
............................ , dnia........................
miejscowość

Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo
Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w prowadzonym I publicznym
przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa „NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH O INNYM
PRZEZNACZENIU NIŻ MIESZKALNE POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH 4147/20,
4147/21, 4147/14” - na podstawie:
Podstawa prawna:
1. Art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1463);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz
sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych (Dz. U. Nr 78 z 2007 r. poz. 532);
3. Zarządzenie Nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia
24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa (zn.spr.: S.2281.1.2021).
Składa się ofertę:
1.

Imię, nazwisko i adres oferenta /nazwa, siedziba i adres oferenta:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PESEL: ………………………………………………
NIP: ……………..…………..…………, REGON: ……………...…………………...
Numer tel. do kontaktu: ………………..……adres e-mail: ………...…..…….……

Lp.

Numer
części
przedmiotu
przetargu

Nr działki
ewidencyjnej
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej

Oferowana cena nabycia nieruchomości
wyrażona w zł brutto
Cena nabycia za
Cena nabycia za
Łączna cena nabycia
grunt
budynki i budowle
w zł brutto
w zł brutto
w zł brutto

Kwota słownie

Sposób proponowanego
wykorzystania/przeznaczenia
nieruchomości

Lp.

Numer
części
przedmiotu
przetargu

Nr działki
ewidencyjnej
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej

Oferowana cena nabycia nieruchomości
wyrażona w zł brutto
Cena nabycia za
Cena nabycia za
Łączna cena nabycia
grunt
budynki i budowle
w zł brutto
w zł brutto
w zł brutto

Kwota słownie

Sposób proponowanego
wykorzystania/przeznaczenia
nieruchomości

Lp.

Numer
części
przedmiotu
przetargu

Nr działki
ewidencyjnej
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej

Kwota słownie

Sposób proponowanego
wykorzystania/przeznaczenia
nieruchomości

Oferowana cena nabycia nieruchomości
wyrażona w zł brutto
Cena nabycia za
Cena nabycia za
Łączna cena nabycia
grunt
budynki i budowle
w zł brutto
w zł brutto
w zł brutto

2.

Sposób zapłaty ceny nabycia: zgodnie z ogłoszeniem przelew bankowy na konto
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie podane w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 1 i 2 działu VI ogłoszenia o przetargu.

3.

Numer rachunku bankowego, na który powinno zostać zwrócone wadium w
przypadku nie przyjęcia oferty lub odwołania przetargu:
………………………………………………………………..…………………...………
………………………………………………………………..…………………...………

4.

Załączniki do oferty:
 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu (regulaminem) i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1;
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przeprowadzanego postępowania przetargowego – załącznik nr 2.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik
nr 3.
 Inne załączniki mające wpływ na prawidłowe złożenie oferty (m.in. dowód
wniesienia wadium, gwarancja bankowa):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.............................................................................
Data sporządzenia oferty i podpis

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu (regulaminem) i
przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

.............................................................
Data i podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby przeprowadzanego postępowania przetargowego.

.............................................................
Data i podpis

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja
2016 r., str. 1 – „RODO”) Sprzedający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Michała Gębal, z którym
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod.niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem
+48 59 833 43 71.
Sprzedający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu
przetargowym w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą
być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby
dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich
w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania przetargowego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również w celu zawarcia umowy sprzedaży (akt notarialny)
oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania przetargowego i jego
archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
przetargowego będą przechowywane przez okres 25 lat od dnia zakończenia
postępowania przetargowego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
przetargowego mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania przetargowego dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Sprzedającego może
żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź
zakończonego postępowania przetargowego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania przetargowego, ani zmianą postanowień umowy
sprzedaży (aktu notarialnego) oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
3) do żądania od Sprzedającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
przetargowego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Sprzedającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania przetargowego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora
danych osobowych.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzanych danych osobowych oraz o prawach, jakie mi przysługują
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
.............................................................
Data i podpis

