
OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                              ( imię i nazwisko oferenta )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

lub  

 

…………………………………………………………………………………………………  
                                  ( pełna nazwa osoby prawnej składającej ofertę )                                                                       

 

 
Numer ewidencyjny 

REGON 
          

Numer NIP           

 

 

Adres siedziby : ………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

1)  udział w przetargu ofertowym na najem lokalu mieszkalnego będącego własnością 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

2) na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem w przetargu. 

 

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

        (miejscowość, data)            (podpis oferenta lub pełnomocnika) 

 

 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                   ( imię i nazwisko współmałżonka )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 
….………………………………………………… 

                                                                                                                        (podpis współmałżonka*) 

*podpisują współmałżonkowie, gdy najem mieszkania stanowić będzie wspólność małżeńską ustawową 



 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem 

przetargu oraz regulaminem przetargu ofertowego i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń w tym 

temacie.  

 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                 (podpis oferenta lub pełnomocnika) 

 

 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                  ( imię i nazwisko współmałżonka )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 
….………………………………………………… 

                                                                                                                          (podpis współmałżonka*) 

 

*podpisują współmałżonkowie, gdy najem mieszkania stanowić będzie wspólność małżeńską ustawową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                              ( imię i nazwisko oferenta )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam stały dochód z tytułu …………………….…………………………………. 

umożliwiający mi dokonywanie comiesięcznych, systematycznych wpłat z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej,   

2) poddaję się egzekucji i zobowiązuję się do opróżnienia i wydania wynajmowanego 

lokalu oraz przyjąłem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania 

powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia 

tymczasowego nie przysługuje. 

 

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

        (miejscowość, data)                              (podpis oferenta) 

 

 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                              ( imię i nazwisko oferenta )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam stały dochód z tytułu …………………….…………………………………. 

umożliwiający mi dokonywanie comiesięcznych, systematycznych wpłat z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej,   

2) poddaję się egzekucji i zobowiązuję się do opróżnienia i wydania wynajmowanego 

lokalu oraz przyjąłem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania 

powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia 

tymczasowego nie przysługuje. 

 

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

        (miejscowość, data)                           (podpis współmałżonka) 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                              ( imię i nazwisko oferenta )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

lub  

 

…………………………………………………………………………………………………  
                                  ( pełna nazwa osoby prawnej składającej ofertę )                                                                       

 

 
Numer ewidencyjny 

REGON 
          

Numer NIP           

 

 

Adres siedziby : ………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

Oświadczam, że w przypadku obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu wskazuję 

adres lokalu, do którego zobowiązuję się wyprowadzić. 

 

 

Adres lokalu: …………………………………………………………………………………. 
                    ( dokładny adres lokalu do którego deklaruje przeniesienie się Oferent po zakończeniu najmu ) 

 

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

        (miejscowość, data)            (podpis oferenta lub pełnomocnika) 

 

 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                   ( imię i nazwisko współmałżonka )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 
….………………………………………………… 

                                                                                                                        (podpis współmałżonka*) 

*podpisują współmałżonkowie, gdy najem mieszkania stanowić będzie wspólność małżeńską ustawową 


