
Załącznik nr 2A do Regulaminu 

Lp./ Numer 

uczestnika

imię i nazwisko/firma 

reprezentowanego 

przedsiębiorcy/KRS/NIP-jeśli 

dotyczy/PESEL

nr dowodu osobistego/                          

nr pełnomocnictwa
adres OŚWIADCZENIE podpis

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia  o postepowaniu przetargowym/bezprzetargowym  i je akceptuję. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem postępowań na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

• Oświadczam, że pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia, zobowiązuje się  zapłacić całą cenę nabycia 

jednorazowo najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub do złożenia notariuszowi do depozytu, 

najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, kwoty odpowiadającej cenie nabycia w celu wydania tej kwoty Spółce na 

poczet ceny nabycia.Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em  się ze stanem prawnym, technicznym, faktycznym przedmiotu postępowania 

przetargowego/bezprzetargowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz ten stan akceptuję i nie będę wysuwał/a żadnych roszczeń w 

przyszłości wobec Sprzedawcy z tego tytułu.  

• Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem środowiskowym przedmiotu przetargu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz ten stan 

akceptuję i nie będę wysuwał/a żadnych roszczeń w przyszłości wobec Sprzedawcy z tego tytułu, w tym w szczególności jestem świadom 

istnienia, zakresu i stopnia zanieczyszczenia nieruchomości oraz istnienia umów dotyczących nieruchomości i akceptuję konsekwencje 

prawne wynikające z tych okoliczności.

Oświadczam o braku okoliczności, powodujących konieczność wyłączenia z udziału w dalszej cześci postepowania tj. Działając w 

imieniu......................................................... Niniejszym oświadczam, iż nie jestem:

1) członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej PP S.A;

2) członkiem władz i organu nadzorującego podmiotu gospodarczego, któremu PP S.A. zleciła prowadzenie postępowania przetargowego*

3) osobą, której  powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;

4) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osobą, która pozostaje z prowadzącym postępowanie przetargowe w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich,  00-940 

Warszawa

2) Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 

Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. (od 25 maja 2018 r.)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych do postępowania przetargowego/bezprzetargowego 

na sprzedaż nieruchomości lub częsci nieruchomości stanowiącej własność Poczty Polskiej S.A. oraz zawarcia i realizacji umowy, na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i f) 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. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu postępowania przetargowego na sprzedaż 

nieruchomości lub części nieruchomości stanowiących własność Poczty Polskiej S.A oraz zawarcia i realizacji umowy.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być notariusz (w przypadku sporządzenia aktu notarialnego). Pani/Pana dane osobowe 

mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na 

podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

do uzyskania kopii tych danych od administratora danych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy - w przypadku jej zawarcia, a także 

dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany dla dokumentów 

archiwalnych.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.).

* dotyczy: Zlecenie przez PP S.A. przeprowadzenie postępowania przetargowego innemu podmiotowi gospodarczemu.

WNIOSEK

O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 929/2, o powierzchni 0,0789 ha, położonej w miejscowości Kozłów, gminie Kozłów, powiecie miechowskim, województwie małopolskim wraz z 

posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej 133 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1M/00042379/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych.


