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Oferta Kupującego

(Adres zamieszkania lub adres siedzibyKupującego)

Nr telefonu: ...........................................

Adres e-mail: .........................................

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych,
zlokalizowanych w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrzańskie woj. lubuskie, działki nr 425 i

426/3 obręb Czarnowo, zapisane w KW ZGlK/00038012/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Krośnie Odrzańskim o łącznej powierzchni 0,3042 ha, po zapoznaniu się
z udostępnionymi dokumentami do ogłoszenia sprzedaży nieruchomości z dnia 08.11.2021r., oferuję
następującą cenę zbycia:

. Cena zbycia: 65 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcyzłotych 00/100)
0 + postąpienie zł(słownie)RAZEM oferowana cena zbycia (65 000,00 zł + postąpienie): ............................. zł

(RAZEMsłownie:....................................................................................................................................................................... )

Niniejsza oferta jest zabezpieczona wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6 5002ł. (słownie:
sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
UWAGA: Należy dołączyć dowód wpłacenia wadium

Po rozstrzygnięciu przetargu wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr:

Data Podpis Kupującego
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Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ] 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest:

Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowa - Komunalnego Sp. z o. 0.
ul. Wiejska 23, 66—600 Krosno Odrzańskie

e-mail: sekretariat@kpwk—krosnoodrzanskie.pltel. (68) 383 55 33
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod
adresem mail: serwis@serwis-technika.pl tel. 602—254-899.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zawarcie umowy
oraz ich realizacja. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
— zgoda na przetwarzanie danych osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy — art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznymprzez administratora ~ art. 6 ust. 1 lit . e RODO

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych),
obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo - Komunalnego Sp. z o. o. oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są
przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnychsytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do
przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych)
świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo — Komunalnego Sp. z o. o.
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z

terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
0 dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
. żądania ich sprostowania,
. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowa — Komunalne Sp. z o.o.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23 5—7Auk QGĘ
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V!!! WydziałGospodarczy; w „ yKRS 0000327214; NlP 926—16—44-439; REGON 080317878; Kapitał Zakładowy: 25 784 500 PLN



NlF' 926716444-39 REGON 080317878kpa .usieowrsiwoweo «wmn
ul. Wiejska 23 - 66—600 Krosno Odrzańskie - tel. (63) 383 55 33. fax. (68) 359 91 21 - c'e-mmt sekrnaviawkpwbkrosnoodraanskiepi

Zgoda

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanejw Czamowie działki nr 425
i426/3, zapisanej w KW ZGM/000380124 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

1. Ja, niżej podpisany „wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez KPWK Krośno Odrzanskle zawartych w formularzu ofertowym w celu
uczestnictwa w przetargu.

Miejscowość i data

czytelny podpis
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