Załącznik Nr 3 do zasad najmu pomieszczeń gospodarczych
Data sporządzenia wniosku……………………………

WNIOSEK

NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Dot. pomieszczenia nr …………….. przy ul. ...........................................................
I. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko ......................................................................................................

PESEL…………………………………………….………………………………………
2. Adres zameldowania:
.................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny / z kodem:
.................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy , e-mail : …………………………………………………………..........
5. PROPONOWANA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA 1 M 2 NETTO
(bez podatku VAT i opłat za świadczenia ) ……………………………….…………zł
słownie złotych: …………………………………………………..…………………………………..
6.Określenie sposobu wykorzystania pomieszczenia :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Adresy lokali wynajmowanych przez Oferenta na terenie m.st. Warszawy *
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8. Oświadczenie o braku zaległości w lokalach wymienionych w pkt 7 *
.................................................................................................................................
II. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE, NIEZBĘDNE DO OFERTY
/ należy dołączyć /
1. Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem.)
2. W przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika- pełnomocnictwo
udzielone w formie pisemnej.
3. Oświadczenie współmałżonka, złożone na druku stanowiącym załącznik do oferty o
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu
pomieszczenia(dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim)

Oświadczenia:
Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, oświadczam:
1) zapoznałem się ze stanem technicznym pomieszczenia poprzez dokonanie
oględzin lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przykładowym wzorem
umowy pomieszczenia gospodarczego i je akceptuję,
2) oświadczam, że moja aktualna sytuacja finansowa:
umożliwia terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec Wynajmującego,
wynikających z warunków umowy najmu.

……………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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W przypadku wnioskodawcy/oferenta będącego osobą fizyczną:
Na podstawie 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, dane osobowe będą przetwarzane
przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 23 - w związku z realizacją
oferty najmu przedmiotowego lokalu użytkowego.
Wnioskodawca/Oferent potwierdza otrzymanie informacji, że :
 administratorem
danych
jest Wynajmujący
–
Dyrektor Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy, a ich podanie i przetwarzanie jest związane z realizacją niniejszej
oferty i może być wykorzystywane do celów związanych z działalnością
Wynajmującego,
 Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez email :
ido@zgn-praga-pn.pl, tel. 22 205 41 08,
 Wnioskodawcy/Oferentowi
przysługuje
uprawnienie
związane
z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności:
1. dostępu do danych osobowych,
2. usunięcia danych osobowych,
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. przenoszenia danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych,
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzania konkursu
oraz okres związania niniejszą ofertą oraz przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 dane Wnioskodawcy/Oferenta nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku
małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wynikających z umowy najmu pomieszczenia gospodarczego:
Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego przez mojego męża / moją żonę*
*(niepotrzebne skreślić)

...........................................................................
(imię, nazwisko małżonka oferenta)

...........................................................................
(PESEL, NIP)

...........................................................................
(podpis małżonka oferenta)

……………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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