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  Załącznik 2 do ogłoszenia o przetargu na dzierżawę szalet miejskich przy Muszli Koncertowej w Rynku w Dębicy” - z dnia 25 października 2022r.



FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA NA DZIERŻAWĘ SZALET MIEJSKICH PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W RYNKU W DĘBICY




IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY
ADRES OFERENTA WRAZ Z SIEDZIBĄ











NUMER NIP/ REGON/ KRS












ADRES KORESPONDENCYJNY
ADRES E-MAIL/ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO



















PROPONOWANA STAWKA CZYNSZU NETTO – MIESIĘCZNIE (BEZ VATU)
(CENA MINIMALNA ZA 1 m² POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU WYNOSI 12 ZŁ + PODATEK VAT)




……………………………………………… /………………………………………… (słownie)




INFORMACJE O OFERENCIE:
1. DANE OSOBY/OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA OFERTY

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza dołączam załączniki wymienione w regulaminie przetargu.
a)Jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte w ofercie i załączonych do niej dokumentach są prawdziwe oraz zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
b) Oświadczam, że nie jest  prowadzone wobec mnie postępowanie upadłościowe, egzekucyjne bądź restrukturyzacyjne oraz nie została ogłoszona jego upadłość, likwidacja lub restrukturyzacja.
c) Zapoznałem się z zasadami wynajmu lokalu opisanego w regulaminie.









							…………..……………………………………...

									(data, podpis)










KLAUZULA 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)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy,

kontakt z inspektorem danych osobowych – iodo@mokdebica.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
							


							…………..……………………………………...

									 (data, podpis)



