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ZGŁOSZENIE aDZIAŁU W PRZETARGU

Zgłaszam udziń w przetargu ustnym ograniczonym, który przeprowadzony zostanie w dniu

ż4 grudnia2019r., o godzinie 900, w celu oddania w najem drogą ustnego przetargu ograniczonego

lokalu uĄtkowego stanowiącego własność Gminy, połozonego w budynku Hali Sportowej w Łącku
ul. Gostynińska 2A, przęznaczonego na prowadzenie działalności z zaktęsu rehabilitacji, odnowy

biologicznej i fizykoterapii, o Łącznej powierzchni uĄĄkowej l37,62 m2.

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

Proszę o zwrot wadium na rachunek:

Jednocześnie oświadczanl, że zapoztrałem/am się ze stanem teclrriicznyrn i prawnym przedmiotowego

lokalir, z treścią..RegulanrinLL" oraz warunkami przetargu i przyjmLrję_iebezzastrzeżeń.

Do zgłoszenia dołączarn:

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

przeprowadzeniaprzetargtl ustllego ograniczolrego na najenr ww. nieruclromościr

- aktualny odpis z Krajow,ego Rejestru Sądowego2.

- ulxowę spółki3.

1imię i nazwisko/ltazwit uczcstnika przetargu oraz adrcs i nr telelbnu)

(data i podpis uczcstnika pfzctargLl / osób reprezenlu.jący,ch uczcstnika przetar_g.u)

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



OŚWlADCZENIE

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność
Gminy, połozonego w, budynku Hali Sportowej w Łącku ul. Gostynińska 24, przeznaczonego
na prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji, odnor,vy biologicznej i fizykoterapii.
o łącznej powierzchni uzytkowej 131,62 ffi2, zgodnie z ustawą z dnia l0 maja 2018r.

o ochronie danych osobowyclr (ttr. Dz. |J. z 2019 r. poz, l 781).

Oświadczam, że zostałam/em poinfbrlnowana/y o przysługtliącym mi prawie dostępu do treści
moich danych i ich popraił,ieniu.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, ze:

Administratorem danych osobowyclr w Urzędzie Gminy w Łącku jest: Wójt Gminy Łąck,
Urząd Gminy w Łącku. u|. Gostynińska 2. 09-520 Łąck

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

W przypadku wygrania przetargu wyrazam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych
zawierających imię i nazwisko. na tablicy ogłoszeń Urzędu Cminy w Łącku oraz na stronie
Biuletynu Informacj i Publ icznej

Udostępnianie danych osobowych. poza przypadkiem wymienionym powyzej
nie jest przewidywane.

(czlteln;,podpis )


