
/WZÓR/ 

 

...............................................                                                                                                                                        
 ( miejscowość, data) 

.................................................. 
 ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

 

..................................................   Kierownik 

..................................................   Centrum Usług Komunalnych  

       ( adres/ siedziba firmy)    i Technicznych w Strzelinie 

..................................................   ul. A. Mickiewicza Nr 8 

              ( telefon/ faks)     57-100 Strzelin 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

w przetargu ustnym nieograniczonym na ustalenie 

najemcy lokalu użytkowego  
 

1.  Dane oferenta. 
 

........................................................................................................................................................... 
( pełna nazwa) 

 

........................................................................................................................................................... 
(adres) 

 

2.   Zgłoszenie niniejsze dotyczy: 

      1) lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej ……. m² znajdującego się na terenie  

          posesji przy ul. Dzierźoniowskiej Nr 2 of. w Strzelinie oznaczonej działką Nr 42/6 

          AM 15 obręb Strzelin o powierzchni 176 m²,
# 

      lub 

      2) lokalu użytkowego Nr 10  o powierzchni użytkowej ……… m² znajdującego się w  

           budynku administracyjno-biurowym na terenie posesji przy ul. Mickiewicza Nr  

           8a (oficyna) w Strzelinie oznaczonej działką Nr 17 AM 12 obręb Strzelin o po- 

           wierzchni 2242 m²,
# 

     lub 

      3) garażu  o powierzchni użytkowej ……… m² znajdującego się w budynku użytko- 

          wym na terenie posesji przy ul. Grahama Bella Nr 3a w Strzelinie oznaczonej  

          działką Nr 9/3 AM 16 obręb Strzelin o powierzchni 1755 m².
#
 

 

3.  Nazwa działalności gospodarczej.  

      W wynajętym lokalu użytkowym zamierzam prowadzić następującą działalność  

     gospodarczą: 
 

     ……………………………………………………………………………………………… 

4.  Oświadczenie: 

     Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze- 

     znań, oświadczam, że: 

     - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do  

       przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargo- 



 2 

       wego i wyniku przetargu; 

     - zapoznałem/am się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego zawartymi w  

       Ogłoszeniu Nr 3/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

     - zapoznałem/am się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym w trakcie wizji  

       lokalnej w dniu ..............................……………….. i przyjmuję stan zastany w trakcie  

       oględzin bez zastrzeżeń; 

     - zapoznałem/am się z „Regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczo- 

       nych przetargów ustnych … na wysokość miesięcznych stawek czynszu za najem lokali  

       i obiektów użytkowych” ustalonym Zarządzeniem Nr 12/2008 Kierownika CUKiT w  

       Strzelinie z dnia 19 września 2008 roku i przyjmuję tryb i zasady w nim ustalone bez  

       zastrzeżeń; 

     - zapoznałem/am się warunkami najmu lokalu użytkowego zaproponowanymi we wzorze  

       umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

     - zobowiązuję się do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie wskazanym przez Wy- 

       najmującego najpóźniej w terminie 1–go miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

   

 

 

(* - niepotrzebne skreślić) 

(
#
  - wybrać właściwą lokalizację) 

 

..............................................                                                                                                                                                          

                         (podpis) 


