Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com
ANNEX 4
Model d’oferta econòmica
El/la Sr./ra......................................................................................i amb NIF........................,
amb residència al carrer............................................................... número............................,
al municipi de ………………………..............................................,codi postal ………………..
Declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte .................
lot ........,
amb expedient número ............................ ,
es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb
estricte subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de (xifra en lletres
i en números),
…………………………………………………………………………………………………………..€
de les quals es corresponen al preu del contracte
€,
i es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
€,

Lloc data i Signatura

Informació sobre Protecció de Dades Personals
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
les vostres dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat, com a responsable d’aquestes:
Identitat:
Consorci Port de Mataró
Adreça postal:
Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró
Telèfon:
+34 93 755 09 61
Adreça electrònica:
info@portmataro.com
La finalitat del tractament és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela. La
base legal per al tractament de les vostres dades és en execució d’un contracte d’acord amb el que preveu la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos
legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es
comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu
consentit expressament de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en
concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i sempre que siguin necessàries per
complir amb la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà
tramitar la vostra petició.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les
dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l’adreça electrònica
info@portmataro.com
En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació
davant l’autoritat de control a www.apdcat.cat

