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Załącznik nr 4 

do Regulaminu określającego zasady i tryb 
przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników 
aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 
października 2019 r. 

 

………………………………………………….. 
(nazwa i adres oferenta / pieczątka) 

 

Do: LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. 
Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 
5222949523 oraz numerze REGON: 142405221   

Nr ref. Przetargu: …………………. 

 

Formularz ofertowy 

 
Działając w imieniu Oferenta, w związku z Ogłoszeniem o Przetargu nr ……………………….. , przedkładam(y) 
niniejszą ofertą jednocześnie oświadczając, że Oferent zapoznał się z Ogłoszeniem o przetargu 
i opublikowanym Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż 
składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. oraz akceptuje ich 
treść.  
 
I.  Dane Oferenta: 
  

Imię i nazwisko / pełna nazwa  

Adres pocztowy  

Nr PESEL / KRS  

Nr NIP  

Nr REGON  

Nr tel.   

Adres e-mail  

Osoba do kontaktu  

 
II.  Warunki handlowe: 
 
Uwaga:  
 
- Oferowane ceny podawana są w ujęciu netto (nie zawierają podatku VAT), 
-  Oferowane ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Działając w imieniu Oferenta składam(y) ofertę na zakup następującego Przedmiotu sprzedaży: 
 

Przedmiot sprzedaży nr 1 

Cena oferowana: …………………………………………. zł (słownie: ………………………………………..) 
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Przedmiot sprzedaży nr 2 

Cena oferowana: …………………………………………. zł (słownie: ………………………………………..) 

 

Przedmiot sprzedaży nr 3 

Cena oferowana: …………………………………………. zł (słownie: ………………………………………..) 

 

Przedmiot sprzedaży nr 4 

Cena oferowana: …………………………………………. zł (słownie: ………………………………………..) 

 
Oferent zobowiązuje  się do pokrycia ceny nabycia wybranego(ych) składnika(ów) aktywów trwałych 
oraz wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem aktywa. 
 
III.  Oświadczenia Oferenta 
 
Działając w imieniu Oferenta oświadczam(y), że: 
 
- Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wywiązanie 

się ze złożonej oferty, 

- Oferent nie jest: 

a) członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej LSAS, 
b) podmiotem gospodarczym prowadzący przetarg lub członkiem jego zarządu i rady 

nadzorczej, 
c) osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem 

przetargu, 
d) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w lit a) – c) 

powyżej, 
e) osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności 
prowadzącego przetarg; 

- Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub 
społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymuje w całości wykonanie decyzji właściwego organu, 

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie w celu 
związanym z postępowaniem przetargowym zbycia składników aktywów trwałych LSAS przez 
LSAS (dotyczy osób fizycznych), 

- Oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia 
oferty i udziału w przetargu 2 

Termin związania ofertą: ……………………… dni (nie krótszy niż wskazany w Ogłoszeniu o przetargu). 

                                                           
1 Rozporządzenie 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). 

 
2  W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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IV.  Załączniki do oferty 

Do niniejszej oferty załączam(y):  

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………... 

Wskazuję(emy), że nasza oferta wraz z załącznikami ma …………… stron. 

 
……………………………………    ………………………………………………. 

               (data, miejscowość)            (podpis przedstawiciela Oferenta) 


