
Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie Oferenta 
 
…………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko (nazwa firmy) 
…………………………………………………………….. 
Adres 
………………………………………………………………  
Telefon kontaktowy 
……………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany……………………………. (oświadczając, że jestem uprawniony do reprezentowania 
oferenta …………………………………………….i działania w jego imieniu), niniejszym oświadczam, że: 
 
lub 
 
Ja niżej podpisany………………………………………………., niniejszym oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu (pisemnego, nieograniczonego) na sprzedaż prawa 
u użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Świbno, oznaczonej jako 
działka nr 15/2, a także prawa własności budynków i budowli posadowionych na tej 
nieruchomości i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu Konkursu oraz wyrażam zgodę 
na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 558 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

3. Zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat i podatków związanych z nabyciem 
Nieruchomości. 

4. ………………….…………… (imię i nazwisko lub nazwa firmy oferenta): 
a. pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60. dni od daty jej złożenia, 
b. nie przysługuje żadne roszczenie do organizatora Konkursu w przypadku odwołania, 

zakończenia lub unieważnienie Konkursu, a także odstąpienia od rozpatrywania ofert bez 
wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny, bądź zmiany Regulaminu Konkursu. 

5. Przeciwko …………………………………………………. (imię i nazwisko lub nazwa firmy oferenta) nie jest 
prowadzone postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe, jak również nie została ogłoszona upadłość, czy też nie toczy się 
likwidacja.  

6. Zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych sporządzoną na 
podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119 - RODO) zamieszczoną Regulaminie (załącznik nr 3) 
i zobowiązuje się przekazać tę informację swoim pracownikom i współpracownikom, którzy 
będą zaangażowani w czynności związane z Konkursem. 

 
 
………………………………………… ……………………………........................…………….. 
         miejscowość, data  czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko 
 
 


