
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  
W PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM  

NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH 
 

Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych stanowiących funkcjonalną 
całość, o łącznej powierzchni 1742,50 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Newelskiej 6 
w Warszawie (01-447), posadowionym na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/11 z 
obrębu 60607, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00347226/9. 

 

NAZWA UCZESTNIKA: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu, imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres uczestnika) 

 

……………………………………………………………….. ……………………………………….. 
(nr i seria dowodu tożsamości osoby reprezentującej uczestnika, nr telefonu kontaktowego) 

 

………………………………………………. ………………………………………………………… 
(NIP i KRS uczestnika) 

 

Oświadczam w imieniu reprezentowanego podmiotu, że z należytą starannością zapozna-
łem/am się z: 

(1)  Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzier-
żawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznałem/am się z warunkami 
przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

(2)  Informatorem przetargowym i przyjmuję go bez zastrzeżeń; 

(3)  Warunkami umowy najmu  

i akceptuję wszystkie w/w dokumenty. 

Oświadczam, w imieniu reprezentowanego podmiotu, że: 

(1)  Podmiot, który reprezentuję, nie znajduje się w stanie likwidacji, upadłości, ani jakiego-
kolwiek postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, jak również nie istnieją ku 
temu przesłanki ekonomiczne lub prawne; 

(2)  Obecna sytuacja prawna i finansowa reprezentowanego przeze mnie podmiotu po-
zwala na należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z przystąpienia do prze-
targu, nie jest on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i nie figuruje jako nie-
rzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej; 

(3)  Wszelkie środki finansowe, niezbędne do uiszczenia całości czynszu najmu i innych 
świadczeń wynikających z umowy najmu, pochodzą z legalnych źródeł, a dokonując 



najmu nieruchomości nie naruszam obowiązujących przepisów prawa; w przypadku, 
gdy powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, ponoszę wszelką odpowiedzial-
ność z tytułu podania nieprawdziwych danych, jak również z powodu naruszenia prze-
pisów prawa; 

(4)  Podmiot przeze mnie reprezentowany nie zalega z płatnościami oraz nie jest i nie był 
pozostającym w zwłoce dłużnikiem Polskiej Akademii Nauk, ani Instytutu Badań Sys-
temowych Polskiej Akademii Nauk; 

(5)  Podmiot przeze mnie reprezentowany nie posiada zaległości o charakterze publiczno-
prawnym, w szczególności z tytułu niezapłaconych podatków i składek z tytułu ubez-
pieczeń społecznych. 

Oświadczam, w imieniu reprezentowanego podmiotu, że zapoznałem/am się z należytą sta-
rannością ze stanem technicznym, faktycznym i prawnym nieruchomości (najmowanych po-
mieszczeń) oraz stan ten akceptuję i nie będę wysuwał/a żadnych roszczeń w przyszłości z 
tego tytułu. 

Oświadczam, w imieniu reprezentowanego podmiotu, że żaden z członków organów (władz) 
podmiotu przeze mnie reprezentowanego: 

− nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z oso-
bami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej,  

− nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wchodzącymi w 
skład Komisji Przetargowej,  

− nie pozostaje z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej w stosunku prawnym 
lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przepro-
wadzenia przetargu i zawarcia umowy najmu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em po-
informowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich 
poprawieniu. 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. 

Poniższy numer rachunku bankowego nr……………………………….………………….…… 
prowadzony przez………… wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku gdy za-
istnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk. 

         

     

 

           
            ……………………………. 

podpis reprezentanta podmiotu 


