
Załącznik nr 1 do ogłoszenia

……..…………………
  /pieczęć Oferenta/

FORMULARZ  OFERTY 

Ja/My, niżej podpisany/i  ........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ….……………………………………………………………

..................................................................................................................................................
/adres siedziby wykonawcy/

REGON.................................................Nr NIP.............................................................

Nr tel.............................................................Nr faksu....................................................

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

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na  wynajem  lokalu  użytkowego
o  powierzchni  ok.  13  m2 położonego  w  Szkole  Podstawowej  w  Międzyborowie
przy ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów,

Oferuję cenę netto czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

w wysokości ……. PLN (słownie: ……………………...…………………………………….).

Jednocześnie oferuję zawarcie umowy najmu na okres: ……... miesięcy*

* Maksymalny czas wynajmu 36 miesięcy. 

……………………………………………..
                                                                           /pieczęć i podpis/y osób uprawnionych do 
                                                                         reprezentacji Oferenta lub pełnomocnika/



OŚWIADCZENIE 
O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALU

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres Oferenta .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami

prowadzenia w nim działalności w wybranej branży oraz z zakresem niezbędnych ku temu

prac.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)



OŚWIADCZENIE 
O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI PRZETARGU

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres Oferenta .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu

oraz ze wzorem umowy najmu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)



OŚWIADCZENIE 
O SYTUACJI EKONOMICZNEJ

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres Oferenta .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  mojej  firmy  nie  wszczęto  postępowania

upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenie lub połączenie

oraz, że nie figuruję jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)



OŚWIADCZENIE 
O DOSTARCZENIU NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres Oferenta .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  dostarczenia  wszelkich  wymaganych

dokumentów określonych  w ogłoszeniu  o  przetargu,  niezbędnych  do  podpisania  umowy

najmu.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)



OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU 

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres Oferenta .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

UWAGA: należy wybrać odpowiednio.

 

Oświadczam,  że   ……….  lat  prowadzę  /  prowadziłem/łam  punkt/y  sprzedaży

artykułów spożywczych lub mini - bar w jednostkach systemu oświaty.*

Punkty były / są prowadzone w:

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

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

4. …………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam,  ze  dotychczas  nie  prowadziłem/prowadziłam  punktu  sprzedaży

artykułów spożywczych lub mini - bar w jednostkach systemu oświaty.*

……………………………………………………….

                                                                              (data i czytelny podpis Oferenta)

* niepotrzebne skreślić


