Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 23.08.2021 r. Zn. S.2217.4.2021.

OFERTA NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
1.

Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwa (osoba prawna) ______________________________________________________________

2.

Adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (osoba prawna) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3.

PESEL (osoba fizyczna) lub NIP, REGON (osoba prawna) _______________________________________________________________

4.

Numer telefonu/ e-mail ___________________________________________________________________________________________

Odpowiadając na ogłoszenie o II nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Namysłów oferuję za dzierżawę niżej wymienionych gruntów następujący czynsz dzierżawny:
Nr
kompleksu
gruntów

Gmina

Obręb
ewidencyjny

1

2

3

Leśnictwo

Oddział
i pododdział
leśny

4

5

Nr działki
ewidencyjnej

Rodzaj
i klasa
użytku

Powierzchnia
użytku
w kompleksie
gruntów
(ha)

6

7

8

Oferowana wysokość
czynszu za
1 ha wyrażona w dt
pszenicy* za rok
dzierżawy
9
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* Średnia cena skupu pszenicy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021
roku. Za dzierżawę w latach 2021-22 – wartość 1 dt pszenicy w wysokości 93,04 zł, ustala się na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i przedmiotem przetargu (w szczególności z lokalizacją i stanem gruntów), na który
składam ofertę i nie wnoszę zastrzeżeń.
2. Deklaruję, że będę uiszczał należny podatek gruntowy oraz terminowo opłacał faktury za dzierżawę gruntu rolnego, wystawione przez
Nadleśnictwo Namysłów.
3. Akceptuję zapisy wzoru umowy na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu na dzierżawę
gruntu rolnego.
4. Wybrane przeze mnie grunty rolne będą wykorzystywane na cele rolnicze.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu z dnia 23.08.2021 r., stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu
na dzierżawę gruntów rolnych.

......................................................................................
miejscowość i data

....................................................................................................
podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej
RODO - informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów, adres e-mail:
namyslow@katowice.lasy.gov.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się przesyłając zapytanie na adres poczty email – iod@comp-net.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych,
regulowania płatności, windykacji należności;
prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych);
monitoringu;
zatrudnienia;
realizacji umów cywilnoprawnych;
realizacji obowiązków ustawowych, w tym obowiązków informacyjnych względem organów administracji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator Danych Osobowych
Nadleśnictwo Namysłów

OŚWIADCZENIE
Dobrowolnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym wniosku.

....………………………………………......
miejsce i data złożenia oświadczenia

……………………………………………………......
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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