Załącznik do oferty przetargowej
z dnia …………………………………………

..................................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

..................................................
(adres, siedziba)

..................................................
(telefon kontaktowy)

Oświadczenie
W związku z udziałem w przetargu na najem lokalu użytkowego położonego
przy ……………………………………………………………………. o powierzchni ……………m2
ogłoszenie nr ………………………. z dnia ……………………………
oświadczam, że:
1. posiadam/nie posiadam* inne lokale na podstawie umowy/bezumownie*
i nie zalegam z opłatami za te lokale. Poniżej podaję adresy posiadanych lokali,
adresy i nazwiska ich właścicieli lub osób dysponujących tymi lokalami:
….....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(w przypadku większej ilości lokali proszę dołączyć dodatkowy wykaz)

2. w stosunku do mojej firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego
lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;
3. nie zalegam ze zobowiązaniami podatkowymi wobec Urzędu Skarbowego;
4. nie zalegam w opłacaniu składek wobec ZUS/KRUS*;
5. nie zalegam z podatkami, opłatami lokalnymi i jakimikolwiek innymi opłatami wobec
Gminy Wrocław;
6. nie figuruję jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej (w przypadku osób
fizycznych upoważniam do wystąpienia do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych mnie dotyczących);
7. zapoznałam/em się z „Regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub
ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych we
Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez Zarząd
Zasobu Komunalnego” (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/17 Dyrektora Zarządu
Zasobu Komunalnego z dnia 04.04.2017r.),
z warunkami przetargu zawartymi
w ogłoszeniu i ze wzorem umowy najmu oraz przyjmuję ustalone tam warunki
bez zastrzeżeń;
8. zapoznałam/em się ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego
przedmiot przetargu, możliwościami prowadzenia w nim działalności w wybranej
przeze mnie branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne, itp.) oraz
orientacyjnym zakresem prac określonych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
9. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesłanie mi zawiadomienia o wyniku
przetargu na adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………..
(adres email)

i przyjmuję do wiadomości, że za datę doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu
za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaję się datę wysłania informacji;
10. w przypadku wyboru mojej oferty na najem dostarczę, w terminie do 21 dni
od rozstrzygnięcia przetargu zaświadczeń o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego
i ZUS/KRUS* oraz zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
wobec Gminy Wrocław.

..........................................
(czytelny podpis)

Wrocław, dnia ......................
* niepotrzebne skreślić

