
Łódź, dnia ……..………………….. r. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z płatnościami wobec Gminy Łódź lub innej jednostki gminnej 

z tytułu najmu lokali/dzierżawy nieruchomości, a także nie jestem zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Długów. 

…………………………………….. 

Oferent 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y), że zapoznałem/(liśmy) się z warunkami publicznego przetargu pisemnego (konkursu 

ofert) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu użytkowego oraz miesięcznej 

stawki czynszu dzierżawnego przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego 

„Stawy Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a, nie wnoszę/(simy) żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskałem/(liśmy) wszelkie niezbędne informacje. 

…………………………………….. 

Oferent 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik do warunków publicznego przetargu 

pisemnego (konkursu ofert) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu 

użytkowego oraz miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego przyległej części nieruchomości 

na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a, 

został przeze mnie/(nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wygrania 

przetargu, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez MOSiR. 

…………………………………….. 

Oferent 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y), że w przypadku wygrania publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) 

na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu użytkowego oraz miesięcznej stawki 

czynszu dzierżawnego przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy 

Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a, złożę(my) zabezpieczenie majątkowe z tytułu 

płatności czynszu w formie*: 

 kaucji; 



 gwarancji bankowej; 

 papierów wartościowych (obligacji i bankowych bonów skarbowych) na okaziciela; 

 weksla in blanco z poręczeniem wraz z oświadczeniem majątkowym wystawcy  

       i poręczyciela; 

 ustanowienia hipoteki lub zastawu; 

 przelewu wierzytelności pozostających na kontach bankowych (również w walucie obcej); 

 przewłaszczenia na zabezpieczenia. 

…………………………………….. 

Oferent 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/(y), że w przypadku gdy zaoferowana miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m2 lokalu 

użytkowego oraz miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego przyległej części nieruchomości 

na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a 

wyniesie ponad 3 tys. złotych netto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 5189/VII/17 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości 

gruntowe, których Miasto Łódź jest posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 

trzy lata, poddam/(y) się egzekucji w trybie wskazanym w art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. poz. 155 ze zm.). 

…………………………………….. 

Oferent 

*należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w wybrany kwadrat. 



Dane kontaktowe kontrahenta 

Oświadczam iż wszelka korespondencja ze mną prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres / faks /  

e-mail. 

Osoba do kontaktów  

Adres 

korespondencyjny 
 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 

…………………………………….. 

Oferent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łódź, dnia ……..…………… 2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość miesięcznej 

stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu użytkowego oraz miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego 

przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy 

ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a, do celów weryfikacji osób przystępujących do ww. przetargu, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich 

danych osobowych, prawie żądania ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych oraz prawie do przenoszenia danych oraz że Administratorem moich Danych Osobowych jest 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź. 

 W przypadku wygrania ww. przetargu wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 

osobowych zawierających moje imię i nazwisko na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, zgodnie z § 6 ust. 7 oraz § 12 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

 

 

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis) 


