FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący: najmu na okres 5 lat z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno, w trybie II przetargu pisemnego
nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku ratusza wraz z terenem pod ogródek gastronomiczny
1) Lokal użytkowy o powierzchni 134,10 m², znajdujący się w budynku ratusza,
na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ratuszowej nr 1 w Kępnie,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie:
Miasto Kępno jako działka nr 1385 o powierzchni 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047448/5;
Opis przedmiotu najmu:

2) Grunt utwardzony kostką granitową o powierzchni 30 m² przeznaczony pod lokalizację
ogródka gastronomicznego położony na części nieruchomości przy ul. Rynek w
Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno,
obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1386/1 o powierzchni 0,0081 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048683/1;
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Położenie nieruchomości:

Pomieszczenia kępińskiego ratusza w Kępnie

Do: Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie
IMIĘ I NAZWISKO /
NAZWA OFERENTA/
FIRMA
PRAWNEJ
ADRES OSOBY
/ SIEDZIBA
OFERENTA:
PESEL:
NIP:
REGON:
KRS:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
TELEFON KONTAKTOWY:
OFEROWANA STAWKA
MIESIĘCZNEGO CZYNSZU
NAJMU za cały okres najmu od
01.07.2020r. do 30.06.2025r.
tj. 60 miesięcy.
(Wyższa niż stawka wywoławcza)

Kwota netto: ................................................................................................................

Słownie:.........................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam że:
1) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert,
2) zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu.
5) znany jest mi stan techniczny nieruchomości i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium: ........................................................................
Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty:
1) …………………..
2) …………………..
3) …………………..
4) …………………..
............................................
(Data sporządzenia oferty)

............................................
(Podpis oferenta)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych: nr PESEL, nr telefonu, nr rachunku bankowego w celu przystąpienia i udziału
w przetargu związanym z najmem nieruchomości, zawarciem umowy najmu, a także ich archiwizacji zgodnie
z przepisami prawa, przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

………………………………………………..
data, czytelny podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

przetwarzanych

w

Urzędzie

Miasta

i

Gminy

w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest możliwy poprzez e-mail:
zofia.siubiak@um.kepno.pl
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie
Miasta i Gminy w Kępnie, związanych z prowadzonym postępowaniem na najem nieruchomości a w
pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania
sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: http://bip.kepno.pl.

