Załącznik nr 1

F O R M U L A RZ

O F E R T O W Y

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. nabór ofert na:
Dzierżawę wiat gastronomicznych Pentagon I, Pentagon II oraz lokalu Turbinka zlokalizowanych na koronie zapory
w Niedzicy.

Imię i Nazwisko Oferenta
Nazwa Firmy
Siedziba Firmy
Numer telefonu kontaktowego
Numer NIP
Numer REGON
Nr /wpisu do ewidencji
gospodarczej/ KRS/umowy spółki

Przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję dzierżawę zgodnie z wszystkimi warunkami
przedstawionymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o naborze.
1. Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty”.
2. Oświadczam, że będę związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na
złożenie „oferty”.
3. Oświadczam, że na wydzierżawianym terenie będzie prowadzona działalność w zakresie zgodnym z jego
przeznaczeniem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Krótki opis zamierzonej działalności: …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą na podstawie aktualnego wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz posiadam wszelkie wymagane zezwolenia lub koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej jeśli wymagają tego odrębne przepisy.
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5.1. W przypadku gdy działalność nie została jeszcze zgłoszona oświadczam, iż dopełnię wszelkich
wymaganych prawem formalności – zarejestrowanie działalności – przed podpisaniem umowy.
6. Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub innych zobowiązań, które jestem zobowiązany
na mocy obowiązujących przepisów prawa i stosownych umów uiszczać, w tym również dla ZEW Niedzica S.A
7. Proponuję czynsz za dzierżawę lokali za tzw. sezon tj. okres kwiecień – październik łącznie w kwocie:
netto: ………………....... złotych/ sezon
(słownie: ...................................……………………………………………………………… złotych)
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

…………………. dnia ………………… 2021 roku

……………………….…………………………………………
(czytelny podpis Oferenta)
(pieczęć – podpis osób upoważnionych do
reprezentowania Oferenta w obrocie
prawnym)

* Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L Nr
119, str.1) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna,
ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem ZEW Niedzica
S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, tel. 18 26 10 150
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym: inspektor@niedzica.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia tylko w celach związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa lub przez okres niezbędny dla
zachowania zasady rozliczalności albo przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z
zawartej umowy.
6. Dane osobowe będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeżeli to uprawnienie wynika z
obowiązującego przepisu prawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych
spowoduje, iż nie dojdzie do zawarcia umowy.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
..............................., dnia .................... 2021 roku

....................................................................
(czytelny podpis Oferenta)
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