FORMULARZ OFERTOWY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO TZW. BOKSU NR 1 ZLOKALIZOWANEGO W
BUDYNKU PRZY UL. IMIELIŃSKIEJ 87
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................
............................................................................................................................................
Siedziba ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Telefon ......................................... Faks ..............................................................................
Regon .......................................

NIP .................................................... ….......................

KRS ………….............................
Nr konta bankowego ...........................................................................................................
Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie konkursu pisemnego na:

„Najem lokalu użytkowego tzw. boksu nr 1 w budynku przy
ul. Imielińskiej 87 w Imielinie”
I. Proponowana miesięczna stawka za najem lokalu użytkowego tzw. boksu
o powierzchni użytkowej ok. 13 m2 wynosi:

Proponowana

stawka

netto

wynosi......................zł

+

podatek

VAT

23%

w kwocie ......................... zł
Proponowana stawka brutto wynosi ............................................... zł
(słownie zł:.................................................................................................................................)

II. Przystępując do konkursu oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami i informacją o konkursie i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
2. zapoznaliśmy się z stanem technicznym lokalu oraz przykładowym wzorem umowy najmu
lokali użytkowych i projektem protokołu zdawczo-odbiorczego i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;
3. w przypadku zawarcia z nami umowy najmu nie będziemy wnosić o zmianę stawki czynszu
ustalonej w konkursie oraz że z uwagi na zastany i znany nam stan techniczny ww. lokalu
nie będziemy zgłaszać w trakcie stosunku najmu i po jego ustaniu, roszczeń wobec
Wynajmującego z tytułu poniesionych nakładów na zagospodarowanie, modernizację i
remonty lokalu;
4. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i
wyniku przetargu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z póź. zm.);

……………………………………………………..

data i podpis oferenta
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Do oferty załączamy:

1. Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert dokumenty
identyfikujące podmiot składający ofertę, w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów –
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, w przypadku
osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą – oświadczenie o zobowiązaniu się,
w przypadku wygrania konkursu, do dostarczenia wpisu do ewidencji lub odpisu z KRS przed
podpisaniem umowy najmu.
2. W przypadku składania oferty lub zawierania umowy przez pełnomocnika oferenta – pisemne
pełnomocnictwo.

……………………………………………………..
data i podpis oferenta
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