Załącznik nr 3
Zamość, dnia ...........................
Zgłoszenie udziału w przetargu dot. najmu lokalu
przy ul. ...............................................

użytkowego

nr …...............…

I. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERENTA
1. Imię i nazwisko …………………………..…………………PESEL ………………..…..….
(albo nazwa lub firma, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej) ........................................................................................
....................................................................................................................................................
Osoba fizyczna - stan cywilny ................................................... W przypadku oferenta
będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie pozostającego
w rozdzielności majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wynikających z umowy najmu:
Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu
przez mojego męża/moją żonę (niepotrzebne skreślić) oraz na przetwarzanie moich danych
osobowych przez administratora danych - ZGL w Zamościu sp. z o.o., w związku z realizacją
umowy najmu, w przypadku jej zawarcia.
...........................................................….....................................................................................
/Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania - jeżeli jest inny niż oferenta /

(podpis małżonka oferenta)
2. Adres (lub siedziba firmy) oferenta: ....................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny (z kodem pocztowym): .................................................................
....................................................................................................................................................
4. Telefon .................................................................................................................................
5. Na jaki okres najemca chce podpisać umowę najmu: .........................................................
6. Określenie rodzaju prowadzonej działalności .....................................................................
7. Adresy innych lokali będących własnością Miasta Zamość wynajmowanych przez
Oferenta* ................................................................................................................................ ..
..................................................................................................................................................
8. Oświadczenie o braku zaległości w lokalach wymienionych w pkt 7* ..................................
....................................................................................................................................................
Czytelny podpis Oferenta
II. DOKUMENTYOBOWIĄZKOWE, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO ZGŁOSZENIA:
1. Kserokopia potwierdzenia wpłacenia wadium przez oferenta.

2. Aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aktualny
wyciąg z KRS - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty
lub w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się
złożenie oświadczenia (na odrębnej kartce, jako załącznik do zgłoszenia), że dokumenty
te zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu.
3. W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna
umowa spółki cywilnej.
4. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji
zobowiązane są wypełnić niniejsze oświadczenie:
Ja ........................................................................., legitymujący się dowodem osobistym
nr ……………........................ wydanym przez ….................................................................
oświadczam, że nie prowadzę obecnie działalności gospodarczej i w przypadku wygrania
przetargu wpis do ewidencji dostarczę przed podpisaniem umowy najmu.
Czytelny podpis Oferenta: ...................................................................................
5. W przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
udzielone w formie pisemnej.
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany świadomy odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych danych,
oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Zakład Gospodarki Lokalowej
w Zamościu Sp. z o.o., który jest ich administratorem, w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania
przetargowego i wyniku przetargu oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy najmu,
2. zapoznałem/am się z Regulaminem przetargu wraz z załącznikami do ogłoszenia
przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
3. zapoznałem/am się ze stanem technicznym lokalu poprzez dokonanie oględzin
oraz wzorami umowy najmu i je akceptuję,
4. zobowiązuję się przed podpisaniem umowy najmu dostarczyć dokumenty: NIP i REGON;
5. zostałem/am pouczony/a o tym, że obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń lub decyzji
stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności
ciąży na Najemcy, a na okres oczekiwania na ww. dokumenty, Najemca nie jest
zwolniony z obowiązku wnoszenia należności za najem lokalu/budynku, w tym czynszu.
6. oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji
gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji
gospodarczych;
7. oświadczam, że nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości oraz że nie zalegam
w opłatach wobec Skarbu Państwa, Gminy lub ZUS.
…………………………………………………
Czytelny podpis Oferenta
*nie dotyczy Oferenta, który rozpoczyna działalność gospodarczą

