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• Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią obwieszczenia o postępowaniu przetargowym i je akceptuje. 

• 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  do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu 

notarialnego, przy czym przez zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy. Nabywca, który w ww. terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz na zasadach 

określonych w § 8 ust. 4 Rozporządzenia, złożone wadium.

• Oświadczam, że zapoznałam/em  się ze stanem prawnym, technicznym, faktycznym przedmiotu postępowania przetargowego 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 o braku okoliczności, powodujących  konieczność  wyłączenia z udziału w dalszej części postępowania określonych  w §  6   (Dz. U. 2007 Nr 27, poz. 177 ze zmianami).

tj. niniejszym oświadczam, iż nie jestem:

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

2) osobą, której  powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego/bezprzetargowego;

3) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa w pkt 1-2;

4) osobą, która pozostaje z prowadzącym postępowanie przetargowe/bezprzetargowe w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

prowadzącego przetarg.

• Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania przetargowego

 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.).

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

2) Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu postępowania przetargowego

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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