
.......................................................                                    Warszawa, dn. ................................ 
/imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ 
 
…………………….…………..… 
 
………………………………….. 
 
Tel. Kontaktowy .…………………………../email: ………………………….. 
 
Adres do korespondencji ..................................................................................... 
 
.............................................................................................................................. 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

UCZESTNIKA  PRZETARGU 

 

Ja niżej podpisany/a  

- działając w imieniu własnym* 

- działając w imieniu własnym, prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………………………………………, zarejestrowaną w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. CEDIG* 

- reprezentując spółkę pod firmą ...................................... z siedzibą w przy ul. 

…………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w …….., ….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

………………….* 

legitymujący/ca się dowodem osobistym nr......................................... zamieszkały/a* w 

……………………………………… przy ul.....................……………….  

o ś w i a d c z a m, że: 

1. zapoznałem/łam się z „Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania 

przetargów na najem (dzierżawę) lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, pozostających w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego 

Oddziału Regionalnego w Warszawie”, ogłoszeniem na najem lokalu, warunkami 

wynajmu lokali użytkowych i wzorem umowy najmu oraz, że akceptuje ich 

postanowienia bez zastrzeżeń;  

2. przyjmuję do wiadomości, że umowa najmu lokalu użytkowego o nr ewid ............... 

usytuowanego w budynku przy ul. ...........................................................  

w ……………………………………………….. będzie zawarta po zatwierdzeniu 

protokołu z przetargu przez Przewodniczącego i Członków Komisji przetargowej oraz  

wyłonionego kandydata na najemcę, w terminie do 45 dni od daty jego zatwierdzenia; 



3. dokonałem/łam wizji lokalu użytkowego o nr ewid. ....................... usytuowanego                  

w budynku przy ul. ..................................................................................................  

w ………………………………………….., w szczególności w aspekcie przydatności 

lokalu do zamierzonego używania, znajomości jego stanu technicznego oraz 

świadomości możliwości wykorzystania lokalu oraz wysokości nakładów jakie należy 

ponieść, w celu przystosowania lokalu do własnej działalności; 

4. zapoznałem/am się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu 

przetargu i że nie będę z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych 

przedmiotu przetargu wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Agencji; 

5. przyjmuję do wiadomości, że lokal nie posiada świadectwa charakterystyki 

energetycznej (certyfikatu energetycznego); 

6. zobowiązuję się (w razie potrzeby) do uzyskania zezwolenia na utworzenie 

wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;  

7. nie posiadam jakichkolwiek zaległości finansowych względem Agencji Mienia 

Wojskowego, również wobec byłej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a także  

w opłatach wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS; 

8.  przedłożone przeze mnie dokumenty są aktualne na dzień przetargu; 

9. oświadczam, że w lokalu zamierzam prowadzić działalność…………………………; 

10. wskazuję ilość osób, które będą przebywać w lokalu ……… (dla celów ustalenia 

wysokości opłat komunalnych); 

11. oświadczam, że jestem/nie jestem* zamężna/żonaty* (dotyczy tylko osób fizycznych); 

12.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia 

Wojskowego z siedzibą w Warszawie, w związku z przystąpieniem do przetargu  

na najem nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy  

z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

 

 

                                                                      ................................................................................. 
                                                                            /podpis uczestnika przetargu, ewentualnie pieczątka imienna, pieczęć firmy/ 
* (niepotrzebne skreślić) 


