……………………….………….
miejscowość, data

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie
ul. Mazowiecka 44
07-407 Czerwin
Nr postępowania: RD-4.470.16.2022.4.ŁK

OFERTA
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi
wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie,
na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.
Ustalona cena wywoławcza: 3 418,85 zł brutto (2 779,55 zł netto + 639,30 zł VAT).
Ja, niżej podpisany, oferuję następującą cenę za drewno opałowe wyszczególnione w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.

Ilość pozyskanego drewna
[m3]

Rodzaj drewna
Mieszane gatunki liściaste miękkie
( w tym topola osika, lipa drobnolistna, olcha).
Mieszane gatunki liściaste twarde
(w tym jesion wyniosły, brzoza, jarząb, dąb).
Mieszane gatunki iglaste
(w tym sosna zwyczajna i świerk pospolity).

13,06
7,19
10,04
Suma:

NETTO : ……………………..…… zł

podatek VAT (23%) : ……………………..…… zł

30,29

BRUTTO : ……………..………………..…… zł

Nr rachunku do zwrotu wadium: …………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem drewna oferowanego do sprzedaży oraz akceptuję Regulamin
przetargu. Zakupiony majątek odbiorę na własny koszt.
Do niniejszej oferty załączam dowód wpłaty wadium.
Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości w przypadku wygrania
przetargu bądź odrzucenia mojej oferty.
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu
na sprzedaż składników mienia ruchomego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów.

Podpis oferenta:

W załączeniu:
1.

Pełnomocnictwo lub inny dokument (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) stwierdzający prawo osób podpisujących ofertę do składania w jego imieniu oświadczeń
woli oraz reprezentowania oferenta przetargu).
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową MZDW.
Uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00048 Warszawa (zwany dalej MZDW).
2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka
14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zadań MZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO,
4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom, :
a) organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz argonom uprawnionym do otrzymania od MZDW danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b) którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.
5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,
6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach
określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku
niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………..……………….

Data i podpis oferenta
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