
Oferta 
dotycząca  przetargu  na  lokal  użytkowy  

położony  w  Cieszynie  przy  ul.   ………………………………………. 
 

 
Dane oferenta 
Imię/Nazwisko/PESEL/ adres zamieszkania/adres do 
Korespondencji/ 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/ 
firma/ siedziba/NIP/ Nr KRS/ REGON/  
 
 
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

 
 

 
 
 
 

          TAK                                                      NIE* 

Proponowana stawka czynszu za 1m² 
powierzchni użytkowej ( netto)**  

 
 

(Słownie:                                                                )                      
Proponowana działalność gospodarcza    
w  lokalu użytkowym objętym przetargiem 

 
 

 

 
Oświadczam, iż:  
-nie zalegam z opłacaniem podatku wobec Urzędu Skarbowego, 
-nie zalegam z opłacaniem należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
-nie zalegam z opłacaniem danin publicznych, nie posiadam nieuregulowanych  przeze  mnie      
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się zasadami i warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie wynajmu lokali 
użytkowych i pomieszczeń niepełnowartościowych oraz dzierżawy terenu” i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pomieszczeń i go akceptuję. 
 
Jestem  świadomy/a,  iż  złożenie  fałszywych  oświadczeń  skutkuje  wykluczeniem  z  przetargu. 
 
TEL. kontaktowy ….............................................. 
 
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez administratora danych -  Spółdzielnię Mieszkaniową „Cieszynianka” w Cieszynie,                     
ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - danych  osobowych, zawartych w  niniejszej  ofercie przetargowej  i  w  dokumentach  z  nią  
związanych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasad jawności postępowania 
przetargowego. Wyżej wymienione dane osobowe, za zgodą stron, Wynajmujący  będzie przetwarzać  na  podstawie przepisów  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ), w swoim zbiorze danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji  
przedmiotowego przetargu. Wyżej wymienione dane osobowe mogą  być udostępnione  innym  odbiorcom,  wyłącznie                       
w  związku  z  realizacją  przetargu. Dane osobowe zostały  podane dobrowolnie i będą przechowywane przez okres trwania 
umowy najmu  lokalu użytkowego oraz po jej wygaśnięciu. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony                           
od ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami przez Spółdzielnię. Spółdzielnia  informuje  
niniejsze osoby  udostępniające  swoje  dane, o prawie  dostępu  do treści  swoich  danych  oraz żądania  ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu,  zgodnie z art.13 ust.2  
pkt b wyżej wymienionego rozporządzenia. Osoby których dane będą przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzane dane podlegają przetwarzaniu w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 
 

…………………………………….....  

(podpis oferenta) 
* proszę zakreślić kwadrat zgodnie ze stanem faktycznym  
**  cena  wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 15,50 zł/m2 (netto) 


