(Dla osób fizycznych)
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ................................................................................................................
zam. ................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria ................... Nr ......................................................
wydanym przez .................................................................................. dnia................................
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą .................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
przystępując do pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerami działek …………………………………………. oświadczam, że:
1. zobowiązuję się do utrzymania zadeklarowanej w ofercie liczby miejsc pracy średnio
w danym roku przez 5 lat od dnia ich utworzenia, związanych z prowadzeniem
działalności na nabytej nieruchomości,
2. zobowiązuję się do dostarczenia po zakończeniu inwestycji do Wydziału Strategii
i Rozwoju UM Międzyrzec Podlaski oświadczenia o liczbie utworzonych nowych miejsc
pracy wraz z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem
jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
3. zobowiązuję się do dostarczania raz w roku do Wydziału Strategii i Rozwoju UM
Międzyrzec Podlaski informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia zgodnego ze złożoną
ofertą, wraz z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA),
z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przez okres 5 lat
od dnia utworzenia nowych miejsc pracy,
4. zobowiązuję do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności sprzedawcy z tytułu kary
umownej w wysokości 200 000,00 zł wekslem in blanco, w przypadku gdy w ciągu
zadeklarowanego okresu zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy
sprzedaży niespełniony zostanie choćby jeden z poniższych wymogów:
 planowana inwestycja nie zostanie zakończona w zadeklarowanym terminie, lub
 nie poniesione zostaną zadeklarowane nakłady, lub
 nie zostaną utworzone lub nie zostaną utrzymane w zadeklarowanej liczbie nowe
miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..................................................................
(/data i podpis osoby składającej oświadczenie)

(Dla osób prawnych)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany .............................................................................................................
zam. ...................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria............... Nr .................................................
wydanym przez .................................................................................dnia.........................
o ś w i a d c z a m, że …...…………………………………..……………..…………………….…
(wymienić nazwę podmiotu którego dotyczy oświadczenie)

………………………………………….……………………………………………..………………….
……………………………………….…………………………………...………………………………
w imieniu i na rzecz której działam jako ……………………….………….………………..……….
(wymienić stanowisko służbowe upoważniające do złożenia oświadczenia)

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem z dnia ……………………………………………..,
przystępując do pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerami działek ………………………………………….:
1. zobowiązuję się do utrzymania zadeklarowanej w ofercie liczby miejsc pracy średnio
w danym roku przez 5 lat od dnia ich utworzenia, związanych z prowadzeniem
działalności na nabytej nieruchomości,
2. zobowiązuję się do dostarczenia po zakończeniu inwestycji do Wydziału Strategii
i Rozwoju UM Międzyrzec Podlaski oświadczenia o liczbie utworzonych nowych miejsc
pracy wraz z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem
jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
3. zobowiązuję się do dostarczania raz w roku do Wydziału Strategii i Rozwoju UM
Międzyrzec Podlaski informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia zgodnego ze złożoną
ofertą, wraz z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA),
z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przez okres 5 lat
od dnia utworzenia nowych miejsc pracy,
4. zobowiązuję do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności sprzedawcy z tytułu kary
umownej w wysokości 200 000,00 zł wekslem in blanco, w przypadku gdy w ciągu
zadeklarowanego okresu zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy
sprzedaży niespełniony zostanie choćby jeden z poniższych wymogów:
 planowana inwestycja nie zostanie zakończona w zadeklarowanym terminie, lub
 nie poniesione zostaną zadeklarowane nakłady, lub
 nie zostaną utworzone lub nie zostaną utrzymane w zadeklarowanej liczbie nowe
miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

