Data …………………………..
………………………………..
/PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA/

FORMULARZ OFERTOWY
do konkursu na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 95,46 m2 wraz z wyposażeniem medycznym,
znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej w budynku głównym Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na nieodpłatne udzielanie na rzecz
pacjentów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy na Realizację Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych

OFERENT: ………………………………………………………………………………………………………….…
(NAZWA WYKONAWCY/FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ)

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………...
(PODAĆ DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY/FIRMY)

ADRES KORESPODENCYJNY: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...............
TEL./FAX: ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRES E-MAIL OFERENTA: ………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………... REGON: …………………………………………….
Zakres prowadzonej działalności: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Proponowana miesięczna stawka za 1m 2 dzierżawionego pomieszczenia netto: …………….... + VAT …….%
czyli brutto: ……………..
OŚWIADCZENIE OFERENTA:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu oraz przyszłej umowy i przyjmuję je bez
zastrzeżeń .
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagane warunki konkursu.

………………………………….
/PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalbelchatow.pl;
administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Uchwały NR XLII/1140/09
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez
Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dział IV § 19 i następne), w celu zawarcia umowy dzierżawy w drodze przetargu.
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych);
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
umowa dzierżawy wygaśnie, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na
dochodzenie roszczeń;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesieniu sprzeciwu na przetwarzanie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odrzucenie oferty;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

