
Załącznik nr 3 

imię i nazwisko 

_______________________________ 

adres zamieszkania 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Oświadczenia 

 

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń. 

……………………………….…….………… 

                                                                                                                  (czytelny podpis oferenta) 

 

2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu dzierżawy i nie wnosi z tego tytułu żadnych 

zastrzeżeń. 

………………………….….…..………… 

                                                                                                             (czytelny podpis oferenta) 

 

3. Oświadczenie, że oferent lub osoba, o której mowa w VII pkt 1 ppkt 2 dodatkowych warunków 

przetargu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert nie był karany karami 

dyscyplinarnymi dla nauczycieli, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz że nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie dyscyplinarne (jeśli dotyczy). 

………………...………….……………… 

                                                                                                                      (czytelny podpis oferenta) 

 

4. Oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o 

takie przestępstwo (w przypadku osoby prawnej wymóg ten dotyczy urzędującego członka jej organu 

zarządzającego lub nadzorczego). 

 

…………………………...…………… 

                                                                                                                      (czytelny podpis oferenta) 

 

 

 



5. Oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 289) (w 

przypadku osoby prawnej wymóg ten dotyczy urzędującego członka jej organu zarządzającego lub 

nadzorczego). 

 

………………………….………… 

                                                                                                                           (czytelny podpis oferenta) 

 

6. Oświadczenie, że oferent nie pozostaje na dzień złożenia oferty w sporze sądowym z Miastem 

Szczecinek  (w przypadku osoby fizycznej oświadczenie winno dotyczyć także małżonka). 

 

………………………….………… 

                                                                                                                              (czytelny podpis oferenta) 

 

7. Oświadczenie, że oferent nie posiada na dzień złożenia oferty zaległości podatkowych oraz innych 

wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Szczecinek przekraczających kwotę 300,00 zł 

(w przypadku osób fizycznych oświadczenie winno dotyczyć także małżonka). 

 

………………………….………… 

                                                                                                                             (czytelny podpis oferenta) 

 

 

 

………………………….………… 

               (czytelny podpis oferenta) 

 

 

 

Szczecinek, dnia ………………….. 

 


