
Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34/2018 Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 

15.06.2018r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej i ustalenia wzorów regulaminów przetargów  

 
 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Podleśna 61  

01-673 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż zbędnych środków trwałych IMGW-PIB ,  

 

oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu pisemnego/ustnego przetargu na sprzedaż zbędnych środków 

trwałych IMGW-PIB i przyjmuję bez zastrzeżeń warunki ustalone Regulaminem; 

2. zobowiązuję się do zapłacenia całości całości ceny nabycia nieruchomości najpóźniej do dnia 

poprzedzającego zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia wszelkich 

kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży; 

3. zapoznałem/am się ze stanem technicznym oraz prawnym nieruchomości/ruchomości, których dotyczy 

przetarg i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne                         

i prawne na zasadzie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

4. zostałem poinformowany/ana, że administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii                      

i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 

61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane                  

w celu przeprowadzenia pisemnego/ustnego przetargu na sprzedaż zbędnych środków trwałych IMGW-

PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) i mogą zostać udostępnione podmiotom nadzorującym i kontrolującym IMGW-PIB, 

nie będą natomiast przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw 

trzecich. Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego 

upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego,  

np. z przepisów podatkowych, rachunkowych lub związanych z realizacją zobowiązań 

sprawozdawczych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, 
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wnieść sprzeciw. Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizowania umowy. Na podstawie danych osobowych nie są 

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Zostałem też 

poinformowany/na, że informacja ta obejmuje wyłącznie przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych. 

5. Oferent oświadcza, że:  

- nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1061), 

- jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1061) i zobowiązuję się do uzyskania                      

w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej zezwolenia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych trybie ww. ustawy na zakup nieruchomości* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Miejsce i   data .............................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko ........................................... .................    Podpis .................................................. 

 

Nazwa/ firma/......................................................................................................... 

 

Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………….   Podpis ………………………………………. 

…………………………………………………………….   Podpis ………………………………………. 

…………………………………………………………….   Podpis ………………………………………. 

 

 

 

 


