
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Dane Wydzierżawiającego: 

Park Śląski S.A.  z siedzibą w 41 - 501 Chorzów, Aleja Różana 2, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000169777, NIP: 627-001-21-63, 

REGON: 000150194, Kapitał zakładowy: 94 777 980, 00 zł 

 

2. Dane Dzierżawcy składającego Ofertę i forma prowadzenia działalności: 

Forma prowadzenia działalności 

 

 

 

 

 

Nazwa Firmy/ 
 Imię i nazwisko Oferenta 

 

Adres 

 

 

 

Telefon kontaktowy 
(umożliwiający kontakt 

bezpośredni) 

 



E-mail 
 

Nr KRS 
 

Nr NIP 
 

 

 Przystępuję do Konkursu i deklaruję minimalną stawkę czynszu, ustaloną 

w Ogłoszeniu. 

 Deklaruję przystąpienie do licytacji ustnej. 

 Oświadczam, że akceptuję i przyjmuję do stosowania postanowienia ogłoszenia  

z dnia 28.03.2022 r. wraz z załącznikami i nie wnoszę uwag i zastrzeżeń. 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz Ogólnymi 

Warunkami Umowy i w pełni akceptuję przedstawione dokumenty. 

 Oświadczam, że posiadam zdolność finansową i niezbędne środki pieniężne 

do regulowania zobowiązań wynikających z przedmiotu umowy. 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym obiektu wraz 

z terenem i nie wnoszę co do nich zastrzeżeń. 

 Niniejsza oferta ważna jest 30 dni (począwszy od dnia otwarcia ofert). 

 W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do zawarcia pisemnej Umowy 

w terminie i miejscu podanym przez Organizatora. 

 

…………………………………                                             ………………………………… 

Miejscowość i data                                                                    Pieczęć i czytelny podpis 

 

 

3. Dane osobowe:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  



a. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Park Śląski S. A.  

w Chorzowie, Aleja Różana 2, 41 - 501 Chorzów.  

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel.: 505 919 966 oraz                 

poprzez e-mail: rodo@parkslaski.pl.  

c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w zakresie 

możliwości zawarcia umowy dzierżawy terenu Organizatora oraz w celu archiwizacji, 

dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami.  

d. Dane osobowe będą ujawniane Uczestnikom, a także podmiotom przetwarzającym 

dane na podstawie zawartych umów.  

e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów                  

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

f. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także,                          

na warunkach określonych w przepisach 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 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

       

 

 

 

…………………………………                                             ………………………………… 

Miejscowość i data                                                                    Pieczęć i czytelny podpis 


