Załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu
Oświadczenie oferenta
Oświadczenie oferenta
w przetargu pisemnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego
na kompleks/y nr ………………..
Dane Oferenta:
....................................................................................................................................................................................................
imię, nazwisko/nazwa firmy

....................................................................................................................................................................................................
adres /siedziba firmy

....................................................................................................................................................................................................
seria i nr dokumentu tożsamości oferenta/NIP firmy/PESEL osoby fizycznej

....................................................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy/adres e-mail

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Oświadczam, że nie wnoszę uwag co do stanu przedmiotu dzierżawy, objętego złożoną przeze mnie ofertą.
Oświadczam, że zapoznałam/- łem się i przyjmuję bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w ogłoszeniu
o przetargu oraz postanowienia zawarte w projekcie umowy dzierżawy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na związanie złożoną ofertą w terminie określonym w ogłoszeniu
o przetargu.
Oświadczam, że nie jestem zstępnym, wstępnym, rodzeństwem, małżonkiem pracownika Biebrzańskiego
Parku Narodowego oraz nie łączą mnie żadne zależności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
z jakimkolwiek pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie posiadam przeterminowanych należności finansowych wobec
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W przypadku zawarcia umowy dzierżawy deklaruję, że:
a. będę wykonywał zabiegi ochronne zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o przetargu,
b. będę uzgadniał z wydzierżawiającym planowane na dzierżawionych gruntach zabiegi ochronne
i składał sprawozdania z ich wykonania zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr 6a i 6b
do umowy dzierżawy.
W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium:
a. przelewem na konto:
nr konta bankowego: .....................................................................................................
b. w gotówce /po wcześniejszym ustaleniu dnia odbioru pieniędzy z Działem Finansowo - księgowym
Parku (niepotrzebne skreślić).

..............................................................................
Miejscowość, data

...............................................................................................
podpis oferenta/pełnomocnika/
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Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr tel., adres e-mail)
……………………………………………………..
data, czytelny podpis
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez
Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@biebrza.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Biebrzańskiego Parku
Narodowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzenie nieruchomościami przez
parki narodowe.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz operatorzy pocztowi, przewoźnicy, bank, serwis oprogramowania
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z art. 86 § 1
Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,
że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO
8) podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres jest obowiązkowe. Podanie danych
kontaktowych (nr tel. adres e-mail, nr rachunku bankowego) jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie: seria i
nr dokumentu tożsamości oferenta, PESEL osoby fizycznej będzie niezbędne do przygotowania umowy.
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