Załącznik nr 2 do Ogloszenia o aukcji na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim
przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego

Data i godzina wpływu…………………….

Urząd Miejski w Gnieźnie
Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki
i Obsługi Inwestora
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI NA NAJEM STOISK HANDLOWYCH
NA TARGOWISKU PRZY UL. PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, KTÓRA
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.04.2018 R.
(Ostateczny termin wpływu zgłoszenia do Urzędu - dzień aukcji, godz. 09:00)

(należy wypełnić wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko: ………………………………………………………………………...……
Imię lub imiona: …………………………………………………………………...…
Nazwa firmy ..……………………………………………………………….……...…
Dane Oferenta
PESEL:……………………………………………………………………………...…….
NIP firmy:…………………………………………………………………………….….
REGON firmy:……………………………………………………………………….....

1

KRS firmy: ………………………………………………………………..…….………

Adres Oferenta do
wystawiania faktur
(siedziba firmy,
adres zamieszkania)

ulica:……………………………………………………………………….……………
miejscowość: ……………………………………kod pocztowy …..-……………

Adres Oferenta do
dostarczania faktur

ulica:……………………………………………………………………………….……
miejscowość: ……………………………………kod pocztowy …..-……………

Adres Oferenta do
korespondencji

ulica:………………………………………………………………………………….…
miejscowość: ……………………………………kod pocztowy …..-……………

Telefon kontaktowy/Faks

……………………………………………………………………………………………

Adres e-mail

……………………………………@……………………………………………….…

Określenie numeru stoiska
handlowego

………………………….…

Określenie rodzaju zamierzonej prowadzonej działalności
w wybranym stoisku

……………………………………………………………

(proponowana branża i asortyment)

-

obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów
w przedmiocie i możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży
na najemcy; w czasie oczekiwania na w/w dokumenty, najemca nie jest
zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem stoiska
-Najemca nie może prowadzić sprzedaży, przechowywania, produkcji,
rozpowszechniania i magazynowania tzw. legalnych środków
odurzających (dopalaczy) lub innych substancji psychoaktywnych oraz nie
może bez zgody magazynować materiałów łatwopalnych i prowadzić
działalności powodującej zakłócanie spokoju oraz zagrażającej życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.
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……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Proponowany okres najmu

…………………………………

(od 6 miesięcy do 36 miesięcy).

Wypowiedzenie umowy

umowa z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
umowa bez mozliwości wcześniejszego
wypowiedzenia
(zaznaczyć właściwe)

Informacja o wynajmowanych lokalach od Miasta
Gniezna

WYNAJMUJĘ
NIE WYNAJMUJĘ
(zaznaczyć właściwe)

Oświadczenie o braku zaległości
Gniezna bez względu na tytuł

wobec

Miasta

NIE ZALEGAM
ZALEGAM
NIE DOTYCZY
(zaznaczyć właściwe)

Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mogące
spowodować egzekucję z mojego majątku, w tym
również nie posiadam zaległości z tytułu zobowiązań
publicznoprawnych

TAK, NIE ISTNIEJĄ TAKIE OKOLICZNOŚCI
NIE
(zaznaczyć właściwe)

WŁAŚCICIEL RACHUNKU
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić
kwotę wadium, w przypadku nie rozstrzygnięcia aukcji
na korzyść Oferenta

……………………………………………………………
……………………………………………………………
NR RACHUNKU
……………………………………………………………

Załączniki (aktualne):
a) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopia dowodu
osobistego;
b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kserokopia dowodu
osobistego, wydruk z CEIDG;
c) w przypadku przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej – kserokopie umowy Spółki Cywilnej,
wydruk z CEIDG;
d) w przypadku osoby prawnej (wskazać organ do reprezentowania) – kserokopie np. wpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z CEIDG;
e) pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu oraz zawarcia umowy najmu
f) dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu wadium na konto bankowe
Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
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Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. ,poz. 922) informuje, że:
 dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w postępowaniu dotyczącym najmu lokalu
użytkowego,
 dane osobowe mogą być udostępniane Zarządcy komunalnego zasobu Miasta Gniezna
 osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do zebranych danych i ich poprawiania.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości powyższą informację i oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie
oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie dotyczącym umowy najmu stoiska handlowego.

Gniezno, dnia ........................

………......................................
(Podpis składającego ofertę
a w przypadku osób prawnych –
osób umocowanych do reprezentacji)
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