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         Załącznik Nr 2 

         do Regulaminu przetargu 
          

OFERTA 

na najem lokalu użytkowego w znajdującego sie w budynku Pływalni Posejdon 

zlokalizowanego w Brzozowie przy ul. Parkowa 5a z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej o powierzchni całkowitej 33,50 m2. 

 

1. Dane podstawowe: 

 

 

2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: 

 

1. .............................................................  1. .............................................................  

  imię i nazwisko      imię i nazwisko 

 

2. .............................................................  2. .............................................................  

  adres zamieszkania     adres zamieszkania 

 

3. .............................................................  3. .............................................................  

       seria i numer dowodu tożsamości               seria i numer dowodu tożsamości 

 

Nazwa/Firma 

OFERENTA 

 

Adres/ Siedziba 

OFERENTA 

 

Adres korespondencyjny 

 

Telefon, fax, tel. komórkowy 
 

Proponowana stawka miesięczna 

czynszu netto 

 

................................................................................  PLN 

 

Słownie: .......................................................................... 

 

.......................................................................................... 
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4. .............................................................  4. ............................................................. 

          PESEL /NIP           PESEL /NIP 

 

3. Określenie sposobu zwrotu wadium: 

 

a) wpłaty wadium w kwocie .......... zł dokonałem/łam: przelewem bankowym 

 (w załączeniu przedkładam kserokopię potwierdzenia wpłaty), 

b) w przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach 

"Regulaminu przetargu", proszę o przelanie wadium na rachunek bankowy: 

nazwa banku ..................................................................................................................... 

nr rachunku ...................................................................................................................... 

 

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z zasadami i warunkami przetargu. 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu sie z zasadami i warunkami przetargu w całości je do 

wiadomości i wykonania oraz w całości akceptuję.  

4. Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty (przedmioty prowadzące 

działalność gospodarczą). 

a) oryginał dokumentu potwierdzającego aktualne prowadzenie działalności 

gospodarczej (lub jego uwierzytelniona kopia, względnie wydruk ze stosownego 

rejestru) z datą wystawienia nie przekraczającą 6 miesięcy przed datą złożenia oferty 

(zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, 

itp.), 

b) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr REGON i NIP, 

c) w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej -- aktualna 

umowa spółki cywilnej, 

d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg 

stanu na datę ogłoszenia przetargu lub oświadczenie o braku zaległości w w/w 

opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczenia przed 

podpisaniem umowy, 

e) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa 

udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnictwa do 

zawarcia umowy, wraz kopią dowodu osobistego pełnomocnika, 

f) kopia potwierdzonej wpłaty wadium (również osoba fizyczna), 

g) oświadczenie, że lokal zostanie oddany do użytku dla klienta najpóźniej z dniem  

1 czerwca 2022 r. (również osoba fizyczna). 

 

Brak któregokolwiek z dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

 

 

 

Brzozów, dnia .................................     .............................................

    

           czytelny podpis oferenta 
           (pieczątka firmy) 

 


