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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

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

2 grudnia2020r., o godzinie 1000, w celu oddania w najem drogą ustnego przetargu ograniczonego

lokalu uzytkowego stanowiącego własność Gminy, położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku,

przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie apteki ogólnodostępnej, o łącznej

powierzchni uĄtkowej 90,55 m2,

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa w w/w przetargl jest wpłata wadium

na rachunek organizatora przetargu, w wysokości i terminie podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Proszę o zwrot wadium na rachunek:

Jednocześnie oświadczam, że zapoznńem/am się ze stanem tec"hnicznym i prawnym przedmiotowego

lokalu, ztreścią,,Regulaminli' orazwarunkami przetargu i przyjmuję jebezzastrzeżeń.

Do zgłoszen ia dołączam:

_ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanię moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

przeprowad zenia przetar gu ustnego ograniczonego na naj em ww. nieruchomościl

- akfualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego2,

- umowę spółki3.

(imię i nazwisk olnazwauczestnika przetargu oraz adres i nr telefonu)

(data i podpis uczestnika przetargu / osób reprezenĄących uczestnika przetargu)

1 dotyczy osób fl4lcnrych.
2 dotyczy osób prawnych oraz spółek osobowych prawa handlowego.

3 dotyczy spółki cywilnej.



OŚWIAD CZENIE

Wyrużam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do przeprowadzęnia przetargu ustnego ograniczonego lokalu użltkowego stanowiącego własność

Gminy, położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku, przęznaczonego na prowadzenie

działalności w zakresie apteki ogólnodostępnej, o łącznej powierzchni użytkowej

90,55m2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(ttr.Dz.U. z2019 r. poz. 1781).

Oświadczam , że zostałam/em poinformow analy o przysługującym mi prawie dostępu do treŚci

moich danych i ich poprawieniu.

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

Administratorem danych osobowychwUrzędzie Gminy w Łącku jest:

Wójt Gminy Łqck,Ilłzqd Gminy w Łqcku, al. GosĘnińska 2,09-520 Łqck

Dane będą przetwarzane do celów weryfikacji osób przystęp,ujących do ww przetargu.

W przypadku wygrani a przetargu wyrńam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych

zawierających imię i nanvisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku otaz na stronie

B iuletynu Inform acj i Pub licznej www.uglack.b ip. org.p l.

Udostępnianie danych osobowych, poza przypadkiem wymienionym povrryżej

nie jest przewidywane.

(czfielny podpis )


