
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2017 roku, uchwała nr 34/ 2017
określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż
odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach
SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich

           Siemianowice Śl. , dnia …..………………

OFERTA   NA   ZAKUP / NAJEM / NAJEM INSTYTUCJONALNY
NIERUCHOMOŚCI – LOKALU MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO*

1.  Oferent
Imię i Nazwisko/Nazwa:
….............................................…………….................................................................................
Adres zamieszkania/siedziby:
….............................................……………................................................................................. 
Nr telefonu: .................................................  Nr  faxu: ................................................................
PESEL/REGON .............................................   e-mail: ….........................................................
2. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na

ustanowienie  i  sprzedaż odrębnej  własności  lokali  lub wynajmu lokali  w zasobach SM
„Michał” w Siemianowicach Śląskich przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/ 2017
z dnia 24 października 2017 roku.

b) zapoznałem/am się ze stanem technicznym lokalu i w przypadku wygrania przetargu nie
będę wnosić z tytułu stanu technicznego przedmiotu przetargu żadnych roszczeń,

c)  zapoznałem/am  się  z  treścią  umowy  najmu/najmu  instytucjonalnego  i  nie  zgłaszam
zastrzeżeń, co do jej treści (dotyczy przetargu na najem),

d)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Spółdzielnię
Mieszkaniową  “Michał”  w  Siemianowicach  Śląskich  (administrator  danych),  w celach
związanych  prowadzeniem  niniejszego  postępowania  przetargowego,  zgodnie  z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.). Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,  aktualizacji,  uzupełniania  i  usuwania  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody na
przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem przetargowym.

e)  oświadczam,  iż  zobowiązuję  się  do  sporządzenia  i  dołączenia  do  umowy  najmu
instytucjonalnego  oświadczeń, o których mowa w art. 19 f ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (tj. 8 września 2016 r. ,Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),
3. Przedmiot przetargu - oferty:
Dotyczy:  lokalu  mieszkalnego/użytkowego* położonego  w Siemianowicach  Śląskich  przy
ulicy …..........................................................................................................................................

4. Proponowana cena/czynsz najmu*:
Proponowana cena /  wysokość stawki czynszowej (za  1m2)  *...……….................................zł.
(słownie złotych: …………………………...............................................................................). 

5.  W załączeniu przedkładam dowód wpłaty wadium w kwocie .......................................zł.
(słownie  złotych:  …………………………........................................................................)
z dnia …..........................

….........................................
Data

...................................................................
Podpis Oferenta lub osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Oferenta          

* - niepotrzebne skreślić.


