Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na sklepik w budynku
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
przy ul. Upalnej 26 o powierzchni 15,95 m ²
1. DANE PODSTAWOWE:
Imię i nazwisko**
/nazwa
**
/firma**OFERENTA
Adres / siedziba
OFERENTA
Nr Pesel**/ Nr
NIP**REGON
Adres
korespondencyjny
Telefon, faks, tel.
komórkowy
Proponowana stawka ........................................... PLN
czynszu netto
słownie: ..............................................................................................
.............................................................................................................

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Wynajmującego.
Białystok, dnia .....................................

czytelny podpis oferenta
(pieczątka firmy)
** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Białystok, dnia ..........2022 r.
...............................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

..............................................
adres
……………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i regulaminem przetargu oraz
projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Informuję jednocześnie, że zgodnie
z wymogami dokonałem/am wpłaty wadium w wysokości …………….. zł, przedstawiam
w załączeniu dowód wpłaty i oświadczam, ze nie posiadam wobec XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zaległości czynszowych.

…………………………….
Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3
Białystok, dnia ..........2022 r.
...............................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

..............................................
adres
……………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jest mi znany stan techniczny lokalu lub nieruchomości oraz
świadomy jestem że ciąży na mnie obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji
stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności.

…………………………….
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 danych zwanym dalej
"RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:: XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26, 15-668
Białystok.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej:
„Pzp”).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
11.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w
podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej,
…………………………………………………………..
(data i podpis)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

wypełnienia

obowiązków

informacyjnych

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

……………………………………………………..

Załącznik Nr 1
do umowy

1.
OŚWIADCZENIE NAJEMCY
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż pozostaję /nie pozostaję w związku małżeńskim
i łączy/nie łączy mnie ze współmałżonkiem/ą ustrój wspólności majątkowej. W razie
zmiany tego ustroju, zobowiązuję się poinformować wynajmującego o tym fakcie
w ciągu 14 dni od dokonania tej zmiany.
.........................................................
(miejscowość i data)
najemcy)

…………………………………
(czytelny podpis

2.
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA/I NAJEMCY
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami umowy najmu
……………………………………………………………………………………….
(określenie przedmiotu umowy)
i wyrażam zgodę na jej zawarcie przez współmałżonka/ę
………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko najemcy)
Jednocześnie wyrażam
współmałżonka/ę
z majątku wspólnego.

zgodę

……………………………………
(miejscowość i data)
współmałżonka/i )

na

poddanie

się

egzekucji

przez

mojego/moją

…………………………………
(czytelny
podpis

..............................................
(seria
i
numer
dowodu
tożsamości)
…………………………………
(adres zamieszkania).

