Obec Okrouhlá, IČ: 00572691, se sídlem Okrouhlá 47, 35002 Cheb
(„Vyhlašovatel“)
Přihlašuji se do výběrového řízení
na prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce Okrouhlá.
Pozemková parcela č. ……….. o výměře………m 2 označená A -___
v katastrálním území Okrouhlá
Nabízím kupní cenu ve výši:
Kč ___________/m 2 , celkem ___________________Kč
Slovy:
Identifikace žadatele:
_________________________________________________________________
Jméno
příjmení
rodné číslo
bydliště
Beru na vědomí, že lhůta k podání nabídky písemně poštou na adresu:
Mgr. Jan Brychta, Písečná 10, 35002 Cheb
končí ve středu dne 18. 11. 2020.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami pro výběrové řízení
a že všechny mnou uváděné údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely tohoto výběrového řízení.
Zpracováním osobních údajů podle § 4, zák. č. 101/2000 Sb. se rozumí zejména jejich
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace. Žadatel prohlašuje, že byl
informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude
s osobními údaji nakládat.
Tento souhlas se vztahuje na období do uplynutí skartační lhůty.
Číslo účtu pro vrácení jistiny v případě neúspěchu ve výběrovém řízení:
……………………………………………
V ____________________ dne: ___________
Vlastnoruční podpis:

____________________________________________

Obec Okrouhlá, IČ: 00572691, se sídlem Okrouhlá 47, 35002 Cheb
(„Vyhlašovatel“)
Přihlašujeme se společně do výběrového řízení
na prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce Okrouhlá.
Pozemková parcela č. ……….. o výměře………m 2 označená A -___
v katastrálním území Okrouhlá
Nabízím kupní cenu ve výši:
Kč ___________/m 2 , celkem ___________________Kč
Slovy:
Identifikace žadatele:
_________________________________________________________________
Jméno
příjmení
rodné číslo
bydliště
Beru na vědomí, že lhůta k podání nabídky písemně poštou na adresu:
Mgr. Jan Brychta, Písečná 10, 35002 Cheb
končí ve středu dne 18. 11. 2020.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami pro výběrové řízení
a že všechny mnou uváděné údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely tohoto výběrového řízení.
Zpracováním osobních údajů podle § 4, zák. č. 101/2000 Sb. se rozumí zejména jejich
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace. Žadatel prohlašuje, že byl
informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude
s osobními údaji nakládat.
Tento souhlas se vztahuje na období do uplynutí skartační lhůty.
Číslo účtu pro vrácení jistiny v případě neúspěchu ve výběrovém řízení:
……………………………………………
V ____________________ dne: ___________
Vlastnoruční podpis:

___________________________________________

Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč akceptuji podmínky „Výběrového řízení na prodej
pozemkové parcely označené č. A ……... o výměře …..………… m 2 v katastrálním
území Okrouhlá u Chebu.
Jsem si plně vědom/a veškerých svých nákladů, rizik a finančních vlivů, které mohou
vzniknout z mé strany při nedodržení podmínek výběrového řízení.
Prohlašuji, že po ukončení výběrového řízení nebudu uplatňovat žádné jiné
připomínky ani požadavky, které by byly v rozporu s podmínkami výběrového
řízení.

V………………………. dne………………………….

…………………………………………….
jméno a podpis uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky

