
WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Poznań, ………….. 2018 r. 

Oferta najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m
2
 

w trybie aukcji (osoba fizyczna) 

OFERTA NAJMU LOKALU NR ..… PRZY UL. ……..……...………………..…..W POZNANIU. 

  

IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA ………………………………………………………………….… 

PESEL ……..……….………………….  

ADRES …………………………………………………………………………….………………......... 

NR TEL. ……….………………………………………EMAIL…………….…………………...…….. 

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁMAŁŻONKA ……………………………………..…………….…...... 

PESEL ……..……….…………………. 

ADRES …………………………………………………………………………………….………......... 

NR TEL. KONTAKTOWEGO ……………………………………………………………….....…….. 

WYKAZ OSÓB MAJĄCYCH ZAMIESZKIWAĆ W LOKALU Z OFERENTEM 
 (wypełniać drukowanymi literami) 

L.p. Imię Nazwisko PESEL Stopień 

pokrewieństwa 

1.    Oferent 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 



WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Oświadczam, że wysokość dochodów uzyskiwanych przeze mnie oraz wszystkich osób zgłoszonych 

do wspólnego zamieszkiwania w lokalu, za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym 

została ogłoszona aukcja, wynosi: 

IMIĘ I NAZWISKO KWOTA (w zł) łączna za 3 m-ce 

  

  

  

  

  

  

 

Oświadczam*(-y), że łączy (nie łączy) mnie (nas) z Miastem Poznań – ZKZL sp. z o. o. stosunek 

najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 

 

W związku ze złożoną ofertą najmu lokalu nr ….... w budynku przy ul. ……………………. 

w Poznaniu, oświadczam(-y), iż w przypadku wyboru złożonej przeze mnie (nas) oferty najmu, 

deklaruję(-y) rozwiązanie, za porozumieniem stron, łączącego mnie (nas) z Miastem Poznań – ZKZL 

sp. z o. o. stosunku najmu zajmowanego lokalu, a także opuszczę (opuścimy), opróżnię (opróżnimy) 

i przekażę (przekażemy) zajmowany obecnie lokal mieszkalny nr ……..  w budynku nr ………. przy 

ul. ….………....…………………... w Poznaniu, w terminie oraz na warunkach określonych przez 

ZKZL sp. z o. o. (jeżeli dotyczy). 

Oświadczam(-y), że jest mi / nam znany stan techniczny lokalu nr ….... przy ul. ……………… 

w Poznaniu i nie zgłaszam(-y) do niego żadnych zastrzeżeń oraz zapoznałem / zapoznałam / 

zapoznaliśmy się z protokołami typowania robót udostępnionymi przez ZKZL sp. z o. o. 

Zobowiązuję(-emy) się do wykonania robót remontowo – budowlanych oraz wszelkich ewentualnych 

napraw w lokalu we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu poniesionych na 

ten cel nakładów, zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku najmu i jednocześnie zrzekam(-y) się 

wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

Oświadczam(-y), że wpłaciłem / wpłaciłam / wpłaciliśmy wadium w wysokości: ………..… zł 

(słownie: ………………………………..……………………………………..…………….), 

co potwierdzam(-y) załączonym dowodem wpłaty. 

 

W przypadku nie wybrania mojej oferty, proszę zwrócić wpłacone wadium na konto nr: 

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

 

Oświadczam(-y), że zapoznałem / zapoznałam / zapoznaliśmy się z Zarządzeniem Nr 577/2017/P 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.08.2017r. w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania 

przetargów pisemnych i aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m². 

 

Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

(dalej: ZKZL sp. z o.o.), moich danych osobowo-adresowych, zawartych w niniejszej ofercie, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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.  

 



WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Zostałam(-em) poinformowana(-y), że złożenie niniejszej oferty nie powoduje powstania roszczenia 

o zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu. Oświadczam, że otrzymałam(-em) od ZKZL 

sp. z o.o. informacje, o których mowa w art. 13 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. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszej oferty oraz zawarte w załączonych do niej 

dokumentach przetwarzane będą przez ZKZL sp. z o.o. w celu rozpatrzenia niniejszej oferty, 

2) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) 

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, 

3) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie 

uzasadnionych roszczeń ZKZL sp. z o.o. powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego 

korzystania z lokali, pomieszczeń oraz 

nieruchomości, co do których ZKZL sp. z o.o. przysługuje tytuł prawny, 

4) administratorem powyższych danych będzie ZKZL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań, 

5) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie 

pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl, 

6) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi rozpatrzenie 

oferty, 

7) przysługuje mi prawo: 

- żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- do przenoszenia danych, 

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

podpis oferenta       podpis współmałżonka 
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Poznań, ………….. 2018 r. 

IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA: ………………………………………………………….. 

ADRES: ………………………………………………………………………………………... 

 

OŚWIADCZENIE٭ 

Oświadczam, że przedstawiam swoje preferencje dotyczące kolejności zainteresowania 

zawarciem umowy najmu lokalu w trybie aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni 

przekraczającej 80 m
2
. 

1. …………………………………………………………………………………………... 

(adres lokalu) 

 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………………………... 

7. …………………………………………………………………………………………... 

8. …………………………………………………………………………………………... 

9. …………………………………………………………………………………………... 

10. …………………………………………………………………………………………... 

itd. 

 

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

podpis oferenta       podpis współmałżonka 

 

* Oryginał oświadczenia należy załączyć do każdej ze złożonych ofert. 

 

 


