
Formularz zgłoszenia udziału w przetargu 
(dla oferentów przystępujących do przetargu na lokale położone  

w węzłach przesiadkowych Brynów i Zawodzie) 

 
Z G Ł O S Z E N I E   

 
udziału w przetargu licytacyjnym nieograniczonym na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego położonego w 

węźle przesiadkowym ……………………………..………………………… w Katowicach o powierzchni ……………………..………. m2 

 
1. Dane oferenta. 

 

Firma przedsiębiorcy ….............................................................................................................................................................. 

Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………….. NIP …………………………………………………… REGON ………………………….………..………………… 

KRS ………………………………………….. nr tel.: ……………………………………………… e-mail ………………………………………………..………………. 

Dane wspólników (dot. spółki cywilnej): 

 Wspólnik 1 Wspólnik 2 Wspólnik 3 Wspólnik 4 

nazwisko, 
imię 

    

PESEL     

NIP     

REGON     

KRS     

nr telefonu     

e-mail     

 
W przypadku działania przez pełnomocnika dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej. 
 

2. Proponowany zakres działalności. 
 

…..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
3. Planowany okres przeprowadzania prac adaptacyjnych w lokalu. 

…..................................................................................................................................................................................................

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

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

 
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu lokali i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń. 
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym lokalu, na który przystępuję do przetargu i 

możliwością jego adaptacji na planowaną do uruchomienia działalność. 
6. Oświadczam, że nie posiadam zaległych zobowiązań wobec miasta Katowice i KZGM z tytułu m.in. podatków, 

najmu, dzierżawy. 
 

 

Do zgłoszenia załączam niżej wymienione dokumenty*) : 

1. w przypadku spółek cywilnych kopię umowy spółki cywilnej, 
2. w przypadku spółek w organizacji wniosek o wpis do KRS oraz akt założycielski (umowa, statut), 
3. kopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu, 
4. pełnomocnictwo. 

 



 
 

W przypadku niewygrania przetargu proszę o zwrot wadium*) : 

 

1. przelewem na rachunek bankowy nr …................................................................................................................................ 

    …............................................................................................................................................................................................   

2.  czekiem gotówkowym. 
 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o konieczności przedłożenia oryginału dowodu wpłaty wadium w Wydziale 
Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Katowice w celu uzyskania jego zwrotu czekiem gotówkowym. 
 

 
             

 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….                                         
 (podpis oferenta lub oferentów)           

 
 
Katowice, dnia …........................................... 
 
 
 

 
*)  zakreślić wybrany punkt/y 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: 

urzad_miasta@katowice.eu; 
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem umożliwienia udziału w przetargu licytacyjnym nieograniczonym na ustalenie 

najemców wolnych lokali użytkowych położonych w obiektach kubaturowych węzłów przesiadkowych „Brynów” i „Zawodzie” w 
Katowicach i podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy/ów najmu lokalu/i użytkowego/ych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO oraz ustawy Kodeks cywilny; 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie zawarcia umowy/ów 

najmu lokalu/i użytkowego/ych, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 

16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem 
wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO); 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w przetargu licytacyjnym nieograniczonym;  
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, o którym mowa w art. 22. 
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