Załącznik nr 1
…………………………..
Pieczęć oferenta

Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku

FORMULARZ OFERTY
Imię i nazwisko/Nazwa firmy oferenta*
……………………………………………………….…………………………………………..
Adres/siedziba oferenta*
…………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL/Nr NIP*, REGON
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon ………………...…. Fax. ……...………………. E-mail ……………………………...
*niepotrzebne skreślić
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia …………………….…….o przetargu na wynajem powierzchni
przeznaczonej pod automat sprzedający zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
oświadczam, że:
1. Oferowana przeze mnie stawka miesięcznego czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni pod automat
sprzedający wynosi:

………..…….………….. zł netto miesięcznie + podatek VAT
słownie: ……………………………………..………………………………………………..........

2. Termin realizacji przedmiotu przetargu: od dnia 01.09.2022 r. – 31.08.2025 r.
3. Termin płatności czynszu za wynajem: miesięczna kwota czynszu będzie płatna do 10 dnia
każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi
w ogłoszeniu o przetargu, warunkami umowy najmu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny nieruchomości oraz jestem świadomy,
iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń, decyzji stosownych organów
w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności.
6. Oświadczam, że urządzenie do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek spełnia wszelkie
niezbędnych atesty bezpieczeństwa oraz posiadam ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej
działalności.

7. Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję wzór umowy najmu i w przypadku wybrania
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w regulaminie
postępowania przetargowego.
8. Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty*:








potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej z datą wystawienia nie starszą niż 6 miesięcy przed datą złożenia
oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS,
itp.);
potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie decyzji o nadaniu REGON i NIP;
w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna umowa
spółki cywilnej;
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;
podpisana klauzula RODO;
dowód wpłaty wadium.

Białystok, dnia .………………….…………….
* niepotrzebne skreślić

……………………………………….
czytelny podpis Oferenta
(z pieczątką firmy)

