………………………..

załącznik nr 5

Pieczęć firmowa

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
FORMULARZ OFERTOWY
najem lokali użytkowych w obiekcie hotelowym
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu
w kompleksie obiektów hali sportowej
składamy swoja ofertę na najem lokali użytkowych o powierzchni 332,55m2
Oferowana stawka miesięczna czynszu wynosi:

Cena jednostkowa : ………… zł/m2 netto
Cena najmu netto : …………..zł/m2 netto x 332,55m2 = …………..zł netto
Podatek VAT……..% w kwocie ……….zł
Cena najmu : …………..zł brutto
Słownie zł brutto ………………………………………………………………………………………………..złotych
Imię i nazwisko / nazwa / firma OFERENTA
..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
NIP ……………………………………………………………………………………………….
Adres / siedziba OFERENTA
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon, faks, tel. Komórkowy, adres e-maill
.............................................................................................................................
Czy oferent najmuje lokale użytkowe od Gminy Miejskiej Przemyśl
TAK / NIE

**

Jeżeli tak, proszę podać adres:
............................................................................................................................
4. Określenie rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium
Bank
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
Nr konta
………………………………………………………………………………………….………………………………

5. Oświadczenia
▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu na najem lokalu użytkowego, i

akceptuję je bez zastrzeżeń.
▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy na najem lokalu użytkowego, i

akceptuję je bez zastrzeżeń.
▪ Oświadczam, że w lokalu prowadził będę działalność ……………………………………………………….
▪ Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem

technicznym i nie wnoszę zastrzeżeń.
▪ Oświadczam, że do dnia podpisania umowy dokonam wpłaty kaucji w wysokości

1-miesięcznej stawki czynszowej
▪ Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i

złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą.
▪ Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów

lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona.
▪ Oświadczam,

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie

niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego.
Załączniki:
1) Dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej - wypis z CEDIG lub KRS
2) Potwierdzenie wpłaty wadium
3) Oświadczenie o braku zaległości w przypadku najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej
Przemyśl

.....................................................
……………………, dnia ..........................................
miejscowość

czytelny podpis OFERENTA
(pieczątka firmy)

