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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Zgłaszam udziŃ w przetargu ustnym ograniczonym, ktory przeprowadzony zostanie w dniu
ż4 grudnia2019r., o godzinie 1000, w celu oddania w najem drogą ustnegoprzetargu ograniczonego
lokalu uĄrtkowego stanowiącego własność Gminy, położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku,
przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, o łącznej
powierzchni uĄrtkowej 707,6J m2.

Przyjmuję do wiadomości, ze warunkiem uczestnictwa w w/w przetargu jest wpłata wadium
na rachunek organizatoraprzetargu, w wysokości i terminie podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Proszę o zwrot wadium na rachunek:

Jednocześnie oświadczam. że zapoznałem/am się ze stanem techdicznym i prawnym przedrrriotowego

lokalLr. z treścią,.RegulaminL|' oraz warunkalni przetargu i przy.jmLr|ę jebezzastrzeżeń.

Do zgłoszen ia dołączam,,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rriezbędnych do

przeprowadzeniaprzetargll Llstnego ograniczollego na najeIn wrv, nieruchomości1

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowegor,

- Llmowę spółki3.

(inlię i nazrł,isko/nazrłir uczestnika przctirrgu oraz iłdres i nr teletbnLr)

(ciata i podpis uczestnika przętargu / osób reprezentu.iącl"ch uczestnika przctareu)

l dotyczy osób fizycznych.
2 dotyczy osób prawnych oraz spółek osobowych prawa handlowego.
3 dotyczy spółki cywilnej.



OŚWIAD CZr.NIE

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnyclr

do przeprowadzenia przetargll ustnego ograniczonego lokalu uzytkowego stanowiącego własność

Gminy, połoźonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku. przeznaczonego na prowadzenie

działalności w zakresie podstawowej opieki zdror,votnej, o łączrrej powierzchni uzytkowej

101.61 m2.zgodnie z ustawą z dnia l0 maja 20l 8r. o ochronie danych osobowych

(t.i. Dz. IJ. zż019 r. poz. l 78l).

Oświadczam. że zostałam/ern poinfbnnowana/y o przysługującyrn mi prawie dostępu do treści

moich danych i ich poprawieniu.

Jedrrocześnie zostałam/em poirrformowana/y o tym, ze:

Adrninistratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łącku jest: Wó.it Gminy Łąck.
IJrząd Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2. 09-520 Łąck

Darre będą przetwarzane do celów weryfikacji osób przystępujących do ww. przetargu.

W przypadku wvgrania przetargu wyrażam zgodę na unrieszczenie moich danych osobowych
zawierających irnię i nazwisko. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie

B iu letynu Infornracj i Publicznej
Udostępnianie danych osobowych. poza przypadkiem wyrnienionym polvyzej

nie jest przewidywane.

(czl,telnl,podpis )


