
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM 

 na dzierżawę Ośrodka Zdrowia w Tułowicach – część A 

 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

1. …………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 
 

……………………………………………………………………………………............. 
(adres/siedziba) 

 

 
…………………………………..             ……………………………………………….. 
                     (legitymujący (-a) się)                                                                 (nr i seria dowodu osobistego) 
 

 
…………………………………..             ………………………………………………. 
                        (wydanym przez)                                                                                     (nr PESEL) 
 

 
…………………………………..             ………………………………………………. 
                                (NIP)                                                                                                 (REGON) 

 
 

 

 

 
 

Zgłaszam uczestnictwo w przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości  położonej w 

Tułowicach przy ul. Porcelanowej 17 – budynek Ośrodka Zdrowia – część A o powierzchni  128,96 m2 dla 

którego prowadzona jest księga wieczysta, OP1O/00051579/6, stanowiący własność Gminy Tułowice.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń, 

Oświadczam, że znane jest mi przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z uzbrojeniem i stanem technicznym nieruchomości oraz znany mi jest 

stan faktyczny i prawny nieruchomości. 

Złożenie oferty/zgłoszenia udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych, która dołączona została do niniejszego zgłoszenia. 

 

 

W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium na konto: 

 

 

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

 

 

Tułowice, dn. ……………………………..               ……………………………          ………………………… 
                                                                                                                                                (podpis)                                                               (podpis)     

                                                                                            

                                                                                               

 



Załączniki: 

1. Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, jeżeli oferta jest składana przez spółkę; 

2. Wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej; 

3. Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie toczy się żadne postępowanie karno – skarbowe. 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie 
Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Żuchaj, tel.: 509027990, e-mail: biuro@kancelaria-odo.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, wykonawcy, odbiorca publiczny, banki, podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany 
dla właściwej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych 
rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Bezterminowo w odniesieniu do danych przetwarzanych w rejestrach w systemach 
informatycznych. W odniesieniu do przetwarzania realizowanego w formie pisemnej - przez okres 10 lat. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest 
obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu 
przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji 
ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 

 

 

 

Tułowice, dn.  ………………….                              …………………………   ……………………….. 
                                                                                                                                         (podpis)                                           (podpis 
 

 

 
 

 

 
 

 



ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM 

 na dzierżawę Ośrodka Zdrowia w Tułowicach – część B 

 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

1.    …………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 
 

……………………………………………………………………………………............. 
(adres/siedziba) 

 

 
…………………………………..             ……………………………………………….. 
                     (legitymujący (-a) się)                                                                 (nr i seria dowodu osobistego) 
 

 
…………………………………..             ………………………………………………. 
                        (wydanym przez)                                                                                     (nr PESEL) 
 

 
…………………………………..             ………………………………………………. 
                                (NIP)                                                                                                 (REGON) 

 
 

 

 

 
 

Zgłaszam uczestnictwo w przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości  położonej w 

Tułowicach przy ul. Porcelanowej 17 – budynek Ośrodka Zdrowia – część B o powierzchni  237,18 m2 dla 

którego prowadzona jest księga wieczysta, OP1O/00051579/6, stanowiący własność Gminy Tułowice.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń, 

Oświadczam, że znane jest mi przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z uzbrojeniem i stanem technicznym nieruchomości oraz znany mi jest 

stan faktyczny i prawny nieruchomości. 

Złożenie oferty/zgłoszenia udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych, która dołączona została do niniejszego zgłoszenia. 

 

 

W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium na konto: 

 

 

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

 

 

Tułowice, dn. ……………………………..               ……………………………          ………………………… 
                                                                                                                                                (podpis)                                                               (podpis)     

                                                                                            

                                                                                               

  



Załączniki: 

1.  Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, jeżeli oferta jest składana przez spółkę; 

2.  Wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej; 

3.  Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie toczy się żadne postępowanie karno – skarbowe. 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie   

         Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2.      Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Żuchaj, tel.: 509027990, e-mail: biuro@kancelaria-odo.pl 

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. .Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, wykonawcy, odbiorca publiczny, banki, podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany 

dla właściwej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych 

rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Bezterminowo w odniesieniu do danych przetwarzanych w rejestrach w systemach 

informatycznych. W odniesieniu do przetwarzania realizowanego w formie pisemnej - przez okres 10 lat. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 
a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b. jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest 
obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu 
przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji 
ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 

 

 

 

Tułowice, dn.  ………………….                              …………………………   ……………………….. 
                                                                                                                                         (podpis)                                           (podpis 

 
 

 

 
 

 

 

 


