
O F E R T A  

do  pisemnego przetargu ofertowego na najem lokali w pawilonie handlowym „u Leśników” 

w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 77 

 

1. Imię i nazwisko (nazwa) oferenta: 

 

 

 

2. Adres zamieszkania (siedziba) oferenta: 

 

 

 

3.   Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) 

 

 

4. Opis rodzaju działalności jaki będzie prowadzony. 

 

 

 

 

5. Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego netto za 1 miesiąc ………………………..   

        (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………….) 

6.     Oferent oświadcza, że powziął wiadomość, iż nie dostarczenie wydzierżawiającemu wraz z ofertą: 

dokumentu określającego formę prawną prowadzonej działalności (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność 

w oparciu o wpis do KRS lub CEIDG), a w przypadku spółki cywilnej również umowę/umowy spółki cywilnej oraz, 

nie podpisanie umowy najmu o ile prawo takie zostanie nabyte, spowoduje utratę wadium w całości oraz odmowę 

wydzierżawiającego zawarcia umowy dzierżawy. 

7. Oferent (działający w jego imieniu i na jego rzecz pełnomocnik) oświadcza, że zarówno on, jak i jego zastępca prawny 

(członek władz spółki przystępującej do przetargu) w stosunku do żadnego z członków komisji przetargowej nie 

pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

z członkami komisji przetargowej. 

8. Reprezentując siebie (interesy w/w firmy)  oferent: 
 

8.1. Oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

8.2. Oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

8.3. Oświadcza, że akceptuje  warunki umowy oraz, że zapoznał się z warunkami umów zawartych  na najmowane 

obecnie lokale. 

8.4.  Oświadcza, że aktualnie prowadzi  działalność gospodarczą, wpisaną pod numerem ……………………  do rejestru  

        przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności  

        Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)/ 

9. Proszę o zwrot wadium na rachunek bankowy ………………………………………………… którego właścicielem jest 

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

     podać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę firmy, adres siedziby - dane te winny być zgodne z danymi  

     oferenta. 

10. Do niniejszej oferty dołączone zostały następujące załączniki (załączniki winny być podpisane i ponumerowane): 

 - pełnomocnictwo -  .................................................................................................................................................................  

 
 

…………………….., dnia…………………………… 

 

……………………….. 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

Uwaga: W przypadku braku miejsca na podanie pełnej informacji dla któregoś z punktów oferty, Oferent zaznacza 

to na ofercie i dołącza dodatkowe strony do oferty. 


