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FORMULARZ 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM 
 
Przedmiotem przetargu jest najem budynku wolnostojącego o funkcji 
gastronomiczno-handlowej i powierzchni zabudowy 75m2 wraz z tarasem o 
powierzchni 46m2 oraz terenem stanowiącym „ogródek” baru o powierzchni 76m2 
(9,5 m x 8 m), położonego na części działki gruntu nr 1/132 zlokalizowanej w 
miejscowości Popielno (jednostka ewidencyjna: 281604_5 RUCIANE–NIDA – obszar 
wiejski, obręb: 0014 WIERZBA), gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-
mazurskie. Całkowita powierzchnia zajętego gruntu przez  budynek wraz z 
przynależnościami wynosi 197m2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej 
nr OL1P/00021770/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Działka stanowi własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk 
jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki.  

 

 
NAZWA UCZESTNIKA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona i nazwisko lub nazwa firmy) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres) 
 
……………………………………………………………….. ……………………………………….. 
(nr i seria dowodu tożsamości) (PESEL) 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
(NIP) (telefon kontaktowy) (KRS) 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z należytą starannością z Regulaminem 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę 

nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznałem/am się z warunkami 

przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

Oświadczam, że z należytą starannością zapoznałem/am się z informatorem 

przetargowym  i przyjmuje go bez zastrzeżeń. 
 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie znajduje się w stanie likwidacji ani 

upadłości, jak również nie istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne lub prawne.** 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z należytą starannością ze stanem 

technicznym, faktycznym i prawnym nieruchomości oraz że stan ten akceptuję i nie 

będę wysuwał/a żadnych roszczeń w przyszłości z tego tytułu. 



Załącznik nr 2 do 
Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej 

Akademii Nauk 

 

 

 

Oświadczam, iż obecnie moja sytuacja finansowa pozwala na należyte wykonywanie 

zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu, nie jestem wpisany do 

rejestru dłużników niewypłacalnych i nie figuruję jako nierzetelny kredytobiorca w 

Biurze Informacji Kredytowej. 

 

Oświadczam, że wszelkie środki finansowe niezbędne do uiszczenia całości ceny 

sprzedaży pochodzą z legalnych źródeł, a dokonując zakupu nieruchomości nie 

naruszam obowiązujących przepisów prawa; w przypadku, gdy powyższe 

oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, ponoszę wszelką odpowiedzialność z tytułu 

podania nieprawdziwych danych, jak również z powodu naruszenia przepisów 

prawa.** 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy najmu i je akceptuję.** 

 

Oświadczam, że: 

− nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej,  

− nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami 
wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej,  

− nie pozostaję z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do mojej bezstronności. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk z 
siedzibą w Warszawie pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Kontakt z inspektorem 
danych osobowych: Inspektor ochrony danych Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1, 
00-901 Warszawa adres e-mail: iod@pan.pl   
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych 
do postępowania przetargowego oraz zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 
6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu 
postępowania przetargowego oraz zawarcia i realizacji umowy. 
 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być notariusz (w przypadku 
sporządzenia aktu notarialnego). Dane osobowe mogą być udostępniane innym 
podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z realizacji umowy lub przepisów 
prawa. 

mailto:iod@pan.pl
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Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO1). 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
umowy - w przypadku jej zawarcia, a także dodatkowo przez okres przedawnienia 
roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu 
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
rachunkowego, a także przez okres wymagany dla dokumentów  archiwalnych.  
 
Zgodnie z RODO1), każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych 
powyżej przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
 
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu jeżeli uzna, 
że przetwarzanie danych narusza RODO 1)  
 
Zgodnie z RODO 1) osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach 
nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO1) prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO1) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO1).  

 
*) niepotrzebne skreślić 

**) jeśli dotyczy 

 

Inne oświadczenia: 

 

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami oraz nie jestem i nie byłem dłużnikiem 

Polskiej Akademii Nauk. Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia skutkuje 

niedopuszczeniem oferenta do przetargu. 

Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium  

w przypadku, gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień 

Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i 

dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk 

………………………………………………………… 

rachunek nr ………………………………………………………………………………………….. 

prowadzony przez …………………………………………………………………………………… 
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             …………………………………………. 

czytelny podpis osoby 

uprawnionej 

 
Inne oświadczenia:** 

______________________________ 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
 


