
                                    

Załącznik nr 1 do formularza 
oferty

 

Oświadczenia dla 
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

98-200 Sieradz
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5b

1. Dane Oferenta

Imię i nazwisko

Adres

2. Ja/my  niżej  podpisana(y)/podpisani,  przystępując  do  postępowania  przetargowego
oświadczam/y, że:

1) Zapoznałam(em)/  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  przetargu  określonymi  w  Specyfikacji
i Regulaminie przetargu  tak  nie.

2) Zapoznałam(em)/zapoznaliśmy  się  z  Regulaminem  najmu  na  uzyskanie  pierwszeństwa
zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  znajdującego  się  w  zasobach  Sieradzkiej
Spółdzielni  Mieszkaniowej oraz przyjmuje jego postanowienia do wiadomości  i  stosowania
 tak  nie.

3) oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  projektem umowy najmu –  projekt  dostępny w siedzibie
Spółdzielni (sala obsługi interesantów)
 tak  nie.

4) Zapoznałam(em)/zapoznaliśmy  się  ze  stanem  technicznym lokalu  mieszkalnego  będącego
przedmiotem  postępowania  przetargowego  i  nie  wnoszę  zastrzeżeń  w  tym  zakresie
 tak  nie.

5) Przyjmuję  do wiadomości  zakres  robót  koniecznych do wykonania  we własnym zakresie,  
w tym: 
− wymiana stolarki okiennej,
− odnowienie malatury ścian i sufitów,
− wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
− zamontowanie  kuchni  gazowej  wraz  z  piekarnikiem  elektrycznym,  butlą  gazową,

wężem i reduktorem,
− wymiana  urządzeń  i  przyborów  sanitarnych  (miski  ustępowej  z  sedesem,  kabiny

natryskowej  z  brodzikiem,  zlewozmywaka z  syfonem,  umywalki  z  syfonem,  baterii
natryskowej, baterii umywalkowej ściennej, baterii zlewozmywakowej ściennej)

1



 tak  nie.
6) W przypadku zawarcia ze mną/z nami umowy najmu do wspólnego zamieszkania zgłaszam

……..osób.
7) Nie  posiadam/y  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  położonego  w tej  samej  lub  pobliskiej

miejscowości.  tak  nie.
Oświadczenie to dotyczy również wszystkich osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu.

8) Wyrażam/y zgodę na zawarcie w umowie o najem lokalu będącego przedmiotem przetargu
zapisu o poddaniu się rygorowi egzekucji  w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC w przypadku
ustania umowy najmu i konieczności opróżnienia lokalu  tak  nie.

9) Przyjmuje/my zobowiązanie w przedmiocie uiszczania opłat za lokal od dnia zatwierdzenia
wyników  przetargu  przez  Zarząd,  w  tym  również  zadeklarowanego  świadczenia  na  rzecz
działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni  tak  nie.

10) Nie  posiadam/y  obciążeń  windykacyjnych,  w szczególności  nie  toczy się  wobec mnie/nas,
jak  i  pozostałych  osób  zgłaszanych  do  zamieszkania,  postępowanie  egzekucyjne,
upadłościowe,  likwidacyjne,  sądowe  oraz  że  nie  zalegam  z  płatnościami  jakichkolwiek
podatków,  innych  danin  publiczno  –  prawnych  i  należności  na  rzecz  innych  podmiotów
 tak  nie.

11) Na podstawie  art.  6 ust.  1 lit.  b RODO  wyrażam/y zgodę na przetwarzanie  moich  danych
osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, danych dotyczących
uzyskiwanego  dochodu  netto  oraz  źródeł  tego  dochodu)  przez  administratora  danych:
Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową; 98-200 Sieradz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5b w celu  
przeprowadzenia postępowania przetargowego  tak  nie.

12) Spółdzielnia  zrealizowała  względem  mnie/nas  obowiązek  informacyjny  z  art.  13
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  -  Dz.U.  UE.L.2016.119.1  z  04  maja  2016  r.,
zwanego dalej “RODO”. Dokument zawierający pełną treść udzielonych informacji  stanowi
załącznik nr 4.  tak  nie.

Sieradz, dnia ………………………….

                                                                                                         _________________________
                                                         (podpis osoby składającej oświadczenia)

                                                                                                         _________________________
                                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenia)
 - właściwe zaznaczyć
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