OFERTA
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

1. Dane Oferenta (Proszę o wypełnienie wszystkich pól):
Imię i Nazwisko lub pełna nazwa przedsiębiorstwa wraz z osobą reprezentującą
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej …………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania lub adres zarejestrowania przedsiębiorstwa……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego i seria: …………………………………………………………………………….…………………..
Nr telefonu…………………………………………………….…………………………………………………….………………….
E-mail………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

Dodatkowe dane (wypełnić w przypadku składania oferty jako przedsiębiorstwo rolnicze):
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

2. Dane dotyczące nieruchomości
Miejscowość:

Dobromierz (obręb 0004 Dobromierz)

Składam Ofertę na dzierżawę nieruchomości o nr: 323/2, 324/3, 326/21, 326/19, 326/31

3. Treść Oferty (Proszę o wypełnienie wszystkich pól oraz o wybór terminu zakończenia
dzierżawy)

Proponowana cena czynszu dzierżawnego
za 1 ha nieruchomości za cały okres dzierżawy
(nie mniej niż 712 zł/ha)

Wielkość posiadanych* oraz dzierżawionych* nieruchomości przez
Oferenta na dzień złożenia Oferty (np. pod działalność rolniczą).
*Jeżeli oferent posiada udziały w innym określonym podmiocie
gospodarczym lub spółce zajmującą się uprawą rolniczą to należy
uwzględnić również powierzchnię terenów posiadanych przez
przedmiotowy podmiot.

W odpowiedzi na ogłoszenie internetowe, za
dzierżawę nieruchomości oferuję
……………………………………………….. zł / ha

Na dzień złożenia oferty oświadczam, iż uprawę
rolniczą prowadzę na nieruchomościach
o łącznej powierzchni
……………………………………… ha

Uprawę rolniczą będę prowadził/a do :
30.10.2021 r.
Wybór terminu trwania umowy dzierżawy,
w celu pobierania pożytków rolniczych.

30.09.2021 r.

(określenie terminu dzierżawy jest wiążące)

30.08.2021 r.
30.07.2021 r.

Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości na którą składam ofertę dzierżawy.
Oświadczam, iż po zapoznaniu się z opisem zaproszenia do składania ofert, akceptuję jego postanowienia.

.………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta)

…………………………………
(data złożenia oferty)

Informacja RODO.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
2. Dane kontaktowe administratora:
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 74 664 91 64,
e-mail: rodo@invest-park.com.pl.
3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia zaproszenia do składania
ofert na dzierżawę nieruchomości.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, 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 95/45/WE).
5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające
je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu postępowania oraz realizacji umowy
podane dane będą udostępniane zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert oraz mogą
ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej, w szczególności sądom.
Odbiorcą są organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą
obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest
niezbędny do obrony interesów Administratora.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

……………………………………………………..
(podpis osoby podającej dane)

