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Warszawa, dnia ………………………………. 

I. OFERTA NA NABYCIE:  

1) prawa ustanowienia/nabycia odrębnej własności lokalu numer ............... położonego w 

Warszawie pod adresem:  ………………………………………………….……………….…………  

 

2) udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego/miejsca parkingowego  

numer ............... położonego w Warszawie pod adresem:  ………………………………………  

 

3) ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu numer ...............  

położonego w Warszawie pod adresem:  …………………………………………………………….  

złożona w etapie przetargu pisemnego nieograniczonego dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z siedzibą w Warszawie. 

II. Imię i nazwisko oferenta (oferentów)/nazwa 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

NIP ………………………..……....., PESEL …………………..…………..... 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu ................................................................................................................................. 

Adres mail: ………………………………………………………………….…………………………………….. 

III. Oświadczam, że przed złożeniem niniejszej oferty zapoznałem/am się z Regulaminem sprzedaży 

w trybie przetargu lokali stanowiących własność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

(„Regulamin”), stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WSM nr 17/2018 z dnia 30 lipca 

2018 r. i warunkami przetargu oraz przyjmuję warunki przetargu bez zastrzeżeń. 

IV. Oferuję nabycie prawa ustanowienia/nabycia odrębnej własności lokalu; udziału we 

współwłasności garażu wielostanowiskowego; ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności  

lokalu,  określonego/ej w punkcie pierwszym: 

za cenę:………………………….…………………..………… zł  

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………...………………….). 
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V. Oświadczam, ze wniosłem/am wadium ustalone przez Zarząd Spółdzielni w wysokości 

……………………………………….., na dowód czego dołączam do niniejszej oferty kopię 

potwierdzenia wniesienia wadium. 

VI. Oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznałem/am się ze stanem technicznym i prawnym 

lokalu i nie wnoszę do niego uwag. 

VII. Oświadczam, że mam świadomość, iż Przetarg składa się z dwóch etapów: 

1) Etapu pisemnego nieograniczonego – w którym oferenci składają pisemne oferty w miejscu i 

czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, 

2) Etapu ustnego ograniczonego- w którym oferenci, którzy złożyli na dany lokal pisemną ważną 

ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym, biorą udział w ustnej licytacji, na zasadach 

określonych w § 9a Regulaminu. 

VIII. Oświadczam, że mam świadomość, iż: 

1) Licytację w etapie ustnym ograniczonym przeprowadza się, jeżeli na dany lokal złożono 

więcej niż jedną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym. 

2)  W przypadku złożenia tylko jednej ważnej pisemnej oferty w etapie pisemnym 

nieograniczonym na dany lokal, lokal zostaje nabyty przez jedynego oferenta za cenę podaną 

w ofercie pisemnej.  

3) W przypadku braku ofert na dany lokal zastosowanie znajdują postanowienia § 9b 

Regulaminu. 

IX. Oświadczam, że mam świadomość, iż w stosunku do lokali, na które nie złożono żadnej oferty w 

etapie przetargu pisemnego nieograniczonego zostanie przeprowadzony dodatkowy przetarg ustny 

ograniczony na lokale, na które nie złożono żadnej oferty - zgodnie z postanowieniami § 9b 

Regulaminu. 

X. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w punkcie II przez 
Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową celu rozpatrzenia mojej oferty i przeprowadzenia przetargu 
którego przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, 
nabycia udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycia ekspektatywy prawa 
ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych. Równocześnie oświadczam, że poinformowano 
mnie, iż Administratorem moich danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z 
siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14 oraz że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mam też prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Mam prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z biegu ogólnych 
terminów przedawnienia roszczeń liczonego od dnia zakończenia i zatwierdzenia przetargu, chyba że 
obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania a także przez czas trwania 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, polegającego 
na ustaleniu, dochodzenie i obronie roszczeń, prowadzenie statystyk i analiz,  stosowaniu 
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.  

 

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

(Czytelny podpis oferenta/oferentów lub jego/ich umocowanego przedstawiciela/pełnomocnika) 


