Olsztyn, dnia …………………………

......................................................................
Imię i nazwisko
……………………………………………………….
Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica)

……………………………………………..
Nr telefonu

…………………………………..................
Nr PESEL

…………………………………………......
Seria i numer dowodu osobistego

………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego

OFERTA

na

najem

instytucjonalny

lokalu

mieszkalnego

położonego

w

Olsztynie

przy

ul. …....……….............………… o powierzchni użytkowej …..……………. m2, oferowana stawka
czynszu ……….…. zł/m2/m-c.

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że dokonałem(łam) oględzin mieszkania i zapoznałem(łam) się z jego stanem
technicznym. Nie wnoszę zastrzeżeń, jak również nie będę żądał(a) poprawy jego stanu
technicznego

2. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ………… osób.
Do wspólnego zamieszkania z najemcą uprawnieni są:
Lp.

Nazwisko i imię

3. Oświadczamy, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 4
Ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734
z późn. zm.). Zobowiązujemy się do wspólnego ponoszenia kosztów związanych
z utrzymaniem ww. lokalu mieszkalnego.

4. Oświadczam, że nie figuruję w Krajowym Rejestrze Długów oraz w Biurach Informacji
Gospodarczej jako dłużnik niewypłacalny oraz upoważniam Spółdzielnię Mieszkaniową
„Pojezierze” w Olsztynie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów celem
sprawdzenia informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.
5. Oświadczam, iż powyższe dane podałem(łam) zgodnie ze stanem faktycznym oraz że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego (Art. 233 § 1 Kodeksu karnego)
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pojezierze”
w Olsztynie do celów przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Zostałem(łam) pouczony(a) o dobrowolności przekazania danych osobowych oraz prawie
ich poprawiania i modyfikowania.

………………………………….
podpis oferenta

Do oferty należy dołączyć:
1. Oryginał dowodu wpłaty wadium(1)
2. Oświadczenie

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 22.01.2021 r. na konto SM „Pojezierze” Nr 33 1020 3541 0000 5902
0112 7547.
(1)

