Załącznik nr 2

OFERTA
W związku z ogłoszonym przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przetargiem dotyczącym
zbycia broni palnej – zbędnej do prowadzonej przez Spółkę działalności statutowej - zamieszczonym na stronie
internetowej www.lcf.pl z dnia 3 października 2022 r. składam ofertę nabycia wybranych jednostek broni zgodnie
z załączonym do oferty Szczegółowym wykazem broni (Szczegółowy wykaz broni stanowi integralną część
oferty).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko lub nazwa (firma) Oferenta

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres miejsca zamieszkania lub siedziby Oferenta

PESEL …………………….…… NIP …………………..……… REGON ………………………… KRS ……….………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży
broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, że:
a)

spełniam wymogi określone w pkt. 11 ww. Regulaminu i uprawniony jestem do nabycia broni objętej złożoną
ofertą,
b) zapoznałem się ze stanem technicznym oraz stopniem kompletności broni objętej złożoną ofertą
i nie wnoszę w tym zakresie zastrzeżeń oraz, że zrzekam się na przyszłość wszelkich roszczeń z tego tytułu,
c) wyrażam zgodę na wyłączenie odpowiedzialności ŁCF Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
d) zostałem poinformowany o warunkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami 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 (RODO)
Do kontaktu w sprawach przetargu wskazuję: ………………….…………………………………………………………
imię i nazwisko

e-mail ……………………………..………………………….…… nr tel. …….……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis oferenta

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
1. Szczegółowy wykaz broni
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..
czytelny podpis oferenta
UWAGA oferowaną cenę nabycia wybranej jednostki broni należy podać w odpowiedniej rubryce Szczegółowego wykazu
broni stanowiącego załącznik do oferty, pola niewypełnione należy przekreślić i złożyć czytelny podpis.

