
 

 

P O T W I E R D Z E N I E 
 

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS sp. z o.o. 

przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A – dział ds. administracji – na przetarg nieograniczony w dniu 19.06.2019r. 

na wynajem kompleksu lokali użytkowych wraz z wyposażeniem stanowiących własność Gminy-Miasto 

Płock o pow. 117,53 m2 położonego w Płocku przy ul. Rybaki oraz ul. Nabrzeże St. Górnickiego.  

− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokali, z regulaminem 

wynajmowania lokali użytkowych, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego stanowiącym 

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r. w sprawie: 

przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia 

uchwały nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r., zmienione zarządzeniem nr 2531/2012 

Prezydenta Miasta Płocka z dn. 13.12.2012 r., zarządzeniem nr 3003/2013 Prezydenta Miasta Płocka z 

dn. 16.04.2013 r., oraz zarządzeniem nr 2987/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.02.2017 r., 

warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z projektem umowy najmu i umowy dzierżawy oraz o 

przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń. 

− kserokopię dowodu wpłaty wadium, 

− oświadczenie, że nie jest dłużnikiem Organizatora przetargu, 

− zaświadczenie osoby zamierzającej prowadzić w lokalu działalność gospodarczą o nie zaleganiu w 

zobowiązaniach wobec ZUS i US, wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed przystąpieniem do 

przetargu, oraz odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wydany/wydrukowany nie wcześniej niż na dwa miesiące przed przystąpieniem do przetargu 

lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności 

gospodarczej, nie później niż w terminie 3 dni od zawiadomienia o podstawieniu lokali, pod rygorem utraty 

wadium i odstąpienia od umowy przez Wynajmującego,* 

− klauzula informacyjna 

 

Data: …... .16.2019r. godz. ….......................... 

 

 Podpis przyjmującego:     Podpis przekazującego: 

 

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

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić



 

 

 


