FORMULARZ OFERTOW Y NA
SPRZEDAŻ SKŁADNIKA
MAJĄTKU RUCHO MEGO

Formularz: F01-IN-ZBYCIE-01
Edycja nr: 02
Obowiązuje od:

Warszawa, dnia 05.11.2018

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy

NIP/REGON

Adres do korespondencji

E-mail do korespondencji

Telefon kontaktowy

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
Oferta zakupu w postępowaniu nr [……] na składnik majątku ruchomego nr: [……]
Proponowana cena zakupu netto w PLN: ……………………………….………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………….….………………
…………………………………………………………………………………………….……………………)
Niniejszym akceptuję warunki postępowania i warunki zakupu przedstawione w Zaproszeniu.
Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem osobą odpowiedzialną za gospodarkę majątkową w PPL,
nie biorę udziału w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu składników majątku ruchomego PPL
do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz nie pozostaję z wyżej wymienionymi osobami
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić
wątpliwość co do bezstronności lub bezinteresowności tych osób.

…………………………………
Podpis oferenta

* Proszę o podanie kolejności składników od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.
UWAGA: Jeśli oferowana przez oferenta kwota zakupu za jeden lub łącznie kilka składników majątku przekracza kwotę 5.000 PLN netto
(słownie: pięć tysięcy złotych polskich 00/100), oferent przystępując do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek PPL w Banku Pekao SA nr: 55 1240 6003 1111 0000 4941 3807.
Oferta bez wpłaty wadium nie będzie rozpatrywana.
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KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodnie z 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) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, KRS: 0000008194,
NIP:
5250000239, tel.: 22 650 11 11, e-mail: kontakt@polish-airports.com , strona
www: www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: tel.: 22 650 30 47,

e-mail: IODO@polish-airports.com .
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do:

a) dokonania sprzedaży składnika/składników majątku ruchomego PPL, lub do podjęcia działań
na Twoje żądanie przed sprzedażą tj. weryfikacji oferty i rozstrzygnięcia postępowania
w ramach sprzedaży w trybie przetargu publicznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) zawarcia i realizacji z Tobą umowy w przypadku, jeżeli sprzedaż składnika majątku
ruchomego będzie wymagała przez PPL zawarcia umowy na piśmie (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b) RODO);
c) dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń PPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Twoje dane osobowe możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL

(m.in. Urząd Skarbowy, Ministerstwo Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli) doradcom oraz
konsultantom zewnętrznym (m.in. prawnym, podatkowym lub finansowym) oraz niezależnemu
biegłemu rewidentowi w zakresie niezbędnym do wydania przez niego opinii i sporządzenia
raportu z badania sprawozdania finansowego PPL.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie postępowania w ramach sprzedaży

w trybie przetargu publicznego. Dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz rozliczeń
podatkowych będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe na potrzeby dochodzenia lub obrony
roszczeń PPL będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Powyższe
uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza
kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek formalny

niezbędny do wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż składnika majątku ruchomego PPL
w trybie przetargu publicznego. Nie podanie danych osobowych na ofercie będzie skutkowało
pozostawieniem złożonej przez Ciebie oferty bez rozpatrzenia.
8. PPL nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Twoich danych

osobowych, w tym nie będzie poddawał Twoich danych osobowych profilowaniu.
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