
 

 

    Załącznik nr 2 

    do Procedury przeprowadzania konkursu ofert na 

    najem garażu indywidualnego/pomieszczenia 

gospodarczego/ usługowego  w budynkach 

    mieszkalnych Kaliskiego TBS – Sp. z o.o. 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Adres garażu/ pomieszczenia gospodarczego/ usługowego: 

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

 

Nr garażu/ pom. Gospodarczego/ usługowego: 

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

 

Imię i nazwisko oferenta: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania oferenta ………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oferowany czynsz miesięczny za garaż/ pomieszczenie usługowe (bez podatku VAT): 

…………………………….zł(słownie...……………………………………………………………………………………….…….). 

Oferowany czynsz miesięczny za pom. gospodarcze (bez podatku VAT): ………………..…zł/ 1m2 

(słownie: ………………………...…….………………………). 

 

 

Uwaga! 

Stawka podatku VAT będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

 

 

 

           
 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

NA NAJEM GARAŻU/POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO/ USŁUGOWEGO 

 

W związku z przystąpieniem do przetargu na najem garażu / pomieszczenia gospodarczego / usługowego 

usytuowanego w Kaliszu, przy ul. ……………………………………………………………  oświadczam, że: 

1. zapoznałem/a się z warunkami przetargu nieograniczonego i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 

                     _____________________________ 

         podpis uczestnika przetargu   

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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem dotyczących mnie danych osobowych, przetwarzanych w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem przetargu na najem lokalu garażu / pomieszczenia gospodarczego / usługowego, jest 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, Aleja ks. Jerzego 

Popiełuszki 3. 

2) Podanie danych do niniejszego wniosku wynika z obowiązków określonych w następujących przepisach 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, 

 przepisów prawa cywilnego i gospodarczego. 

W wymagających tego przypadkach Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ubiegało 

będzie się o wyrażenie zgody uczestnika przetargu na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym 

celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO). Zgoda dotyczyła będzie dobrowolnego udostępnienia Administratorowi Danych informacji 

o numerze posiadanego przez uczestnika przetargu telefonu oraz adresu jego poczty elektronicznej. 

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe 

uczestników przetargu na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez 

stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą: 

 wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na 

obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez 

Towarzystwo, 

 marketing usług własnych Towarzystwa oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, 

 dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

3) Dane osobowe uczestników przetargu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w tym profilowaniu. 

4) Uczestnikom przetargu przysługują następujące prawa: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 



 

 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Administrator Danych Osobowych, przechowywał będzie informacje dotyczące uczestników przetargu zgodnie 

z przepisami przywołanymi w pkt. 2 niniejszego Komunikatu oraz przepisami właściwymi w sprawach 

postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń, jak też przepisami dotyczącymi 

postępowań administracyjnych, sądowych lub skarbowych. 

6) Dane osobowe uczestników przetargu mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne,. Szczegółowy wykaz tych podmiotów 

dostępny jest w Sekretariacie Towarzystwa. 

7) W Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 

z którym skontaktować można się: 

 telefonicznie: (62) 766-43-60 

 drogą elektroniczną: lokator@tbs.kalisz.pl 

 osobiście w siedzibie Towarzystwa. 

 

 

 

 

 


