
       Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o przetargu  

 

 

OFERTA  PRZETARGOWA 

 

 

………………………………………………………      Borki, dnia…………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………     

(imię, nazwisko oferenta, nazwa lub firma przedsiębiorcy, adres siedziby , pieczątka, telefon, email ) 

 

 
Gmina Borki 

ul. Wojska Polskiego 41 

21-345 Borki 

  

 

Niniejszym składam/y ofertę na najem lokali użytkowych: 

1.  Borki, ul. Magnoliowa 9, 21-345 Borki 

2. Wola Osowińska, ul. Parkowa 5, 21-345 Borki 

 Jestem/śmy zainteresowany/ni zawarciem umowy najmu od dnia 01.02.2021 r. 

Proponuję/my: 

Przeznaczenie lokalu na prowadzenie Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na prowadzenie 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Proponujemy stawkę (min ………… zł/m2) czynszu/  netto/ w kwocie ………………  za   m2  powierzchni 

lokalu którym jestem/śmy zainteresowani. Jednocześnie przyjmuj ę/my do wiadomości, że czynsz 

najmu nie obejmuje opłat na poczet kosztów mediów /energii  elektrycznej, gazu , wody , śmieci itp./ 

oraz  podatku   VAT  i podatku  od nieruchomości . 

 

W załączeniu przedkładam/y: 

1) Dokumenty  w oparciu, o który prowadzę/imy działalność gospodarczą. - aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / odpis aktualny z KRS z datą nie przekraczającą  3 



miesięcy  przed złożeniem  oferty   oraz aktualny odpis z  NIP   i  REGON.  

2)    Aktualne  zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego  i  Z.U.S.  o niezaleganiu z płatnościami.  

3)   Oryginał lub kopia potwierdzona  za zgodność z oryginałem ,  pełnomocnictwa  udzielonego w 

formie pisemnej w przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  do zawarcia umowy. 

4)  Kopia potwierdzenia wpłaty wadium  – brak spełnienia  tego wymogu skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że warunkiem rozpatrzenia tej oferty jest wpłata na 

konto  Gminy Borki wadium w terminie i kwocie podanej w ogłoszeniu o najem lokali. 

 

Ponadto, akceptuj ę/emy, informację  że: 

1.  Wniesiona wpłata z tytułu wadium nie podlega oprocentowaniu. 

2.  Wszystkie prace adaptacyjno – modernizacyjne  w lokalu wykonane będą  w własnym zakresie i 

na koszt  Najemcy  po uzyskaniu zgody  Wynajmującego,   bez możliwości zwrotu poniesionych 

nakładów. 

3.  W przypadku niewybrania mojej/naszej oferty, wadium zostaje zwrócone na podane przez 

oferenta konto bankowe. Gmina Borki w terminie 7 dni od decyzji   o wyborze najemcy informuje 

oferenta o zwrocie wadium. 

4.  W sytuacji rezygnacji z zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przez oferenta, którego oferta 

została wybrana, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 
5.    Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego  
unieważnienia  bez podania przyczyny i w każdym czasie , bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 
prawnych i finansowych. 
 
6.  Ogłoszenie  lub warunki przetargu mogą być zmienione  albo odwołane  przez ogłaszającego 
przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
 
      
 
 
……………………………………………………… 
 
(podpis oferenta - osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania przedsiębiorcy) 
 

 
 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z następującymi informacjami: 

 
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z 

przeprowadzeniem niniejszego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jest 

Gmina Borki, ul. Wojska Polskiego 41,21-300 Borki, NIP 538 185 00 04 



2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@cbi24.pl 

dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji 
przedmiotowego postępowania  „Przetarg pisemny nieograniczony na najem  lokalu 

użytkowego w budynku ośrodka zdrowia w Borkach oraz Woli Osowińskiej z przeznaczeniem  

na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej” 

3) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w interesie gospodarczym 

Administratora; 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z  koniecznością  

realizacji przedmiotowego przetargu, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi 

pocztowe, kurierskie; dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom 

świadczącym usługi IT.   

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez okres przedawnienia 

roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem, a w przypadku zawarcia umowy- 

przez okres  obowiązywania umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest  wymagane do  wykonania  zadań 

wynikających z realizacji przedmiotowego przetargu;   

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny 

związane z szczególną sytuacją osoby fizycznej, a podstawą przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator  wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych 

f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. 

9) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego. 

 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis) 


