
 Nadleśnictwo Czerniejewo  

 

 
Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo  
tel.: +48 61 427 30 41, fax: +48 61 427 31 88, e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

 

Imię i nazwisko (nazwa): 

.............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres/siedziba: ............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Pozostałe dane (np.: PESEL, NIP, REGON, Dane rejestrowe w postaci odpisu z właściwego 

rejestru, gdzie zarejestrowany jest przedsiębiorca – stanowiące załącznik do niniejszej oferty): 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Nr telefonu:................................................................................................................................... 

e-mail:........................................................................................................................................... 

 

 

   Nadleśnictwo  Czerniejewo 

   Głożyna 5 

   62-250  Czerniejewo 

 

 

OFERTA NA DZIERŻAWĘ ZBIORIKÓW WODNYCH 

 

Odpowiadając na Ogłoszenie o publicznym (nieograniczonym) przetargu ofert pisemnych na 

dzierżawę zbiorników wodnych będących mieniem Skarbu Państwa w zarządzie 

Nadleśnictwa Czerniejewo składam ofertę czynszu dzierżawnego niżej wymienionego 

zbiornika wodnego: 

Numer 

pakietu 
Leśnictwo 

Oddz. 

pododdz. 

Nr 

działki 

Pow. w ha z 

dokładnością 

do 1m
2
 

Kategoria 

użytku z 

ewidencji 

gruntów i 

budynków 

Stawka 

wywoławcz

a za 

dzierżawę 

[kg karpia] 

Oferowana 

wysokość 

czynszu za 

dzierżawę w 

[kg karpia] 

 
          

50 kg 
karpia 
za 1 ha 

gruntu   
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 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i przedmiotem przetargu (w szczególności 

z lokalizacją i stanem zbiorników), na który składam ofertę i nie wnoszę zastrzeżeń. 

 Deklaruję, że będę uiszczał należny podatek. 

 Akceptuję zapisy wzoru umowy na dzierżawę zbiorników wodnych, który stanowi 

załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę zbiorników wodnych, który nie 

podlega ustaleniu w trakcie przetargu. 

 Proponuję zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy dzierżawy w wysokości 15-

miesięcznego czynszu w formie: 

 - przelewu bankowego  /  gwarancji bankowej* 

Przedstawiam koncepcję prowadzenia należytej działalności na Przedmiocie Dzierżawy  

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

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

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

 Oświadczam, że Przedmiot Dzierżawy będzie wykorzystywany zgodnie z zapisami 

umowy, tj. w celu amatorskiego połowu ryb. 

 

...............................................................                        ............................................................ 

               miejscowość i data                                                                    podpis 

 

KLAUZULA RODO (dotyczy osoby fizycznej): 

1. Zostałem poinformowany o: 

 Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, 

 Celu zbierania danych (o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców 

danych), 

 Prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

 Obowiązku podania danych i jego podstawie prawnej. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z postępowaniem 

przetargowym na dzierżawę zbiorników wodnych. 

 

...............................................................                        ............................................................ 
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               miejscowość i data                                                                    podpis 

 

Załączniki: 

1. Odpis (kopia) z właściwego rejestru gdzie zarejestrowany jest przedsiębiorca  


