Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(Pieczęć Najemcy)
Nazwa Najemcy:
.......................................................................................................... ..
Adres siedziby Najemcy:
........................................... Numer telefonu Najemcy: .............................. ..
Numer fax ........................ ..
Poczta elektroniczna ....................................................................... ..

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert prowadzone pod nazwą
„Dzierżawa pomieszczeń gastronomicznych w Przystani Bydgoszcz przy ul.
Tamka 2” ,
będąc upoważnionym /upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu
Oferenta, składam/składamy*
Ofertę na ……………………………………………………………………………………………………….
i oświadczam/oświadczamy*, że:
1. oferowana wysokość czynszu wynosi:
Cena netto: zł + podatek VAT……………………………………………………
słownie( zł/netto) + podatek VAT……………………………………………..
2. oferowany okres najmu przewidywany przez oferenta wynosi:
………………………………………………………………
3. przedstawiamy wstępną koncepcję zagospodarowania przedmiotu najmu
jako ……………… ……………………………., stanowiącej załącznik do oferty
Będąc upoważnionym/upoważnionymi do składania oświadczeń w imieniu
Oferenta, niniejszym oświadczam / oświadczamy*, że:
1. Zapoznaliśmy się treścią Specyfikacji do składania Ofert i nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń;
2. Zdobyliśmy konieczne i wyczerpujące informacje do przygotowania Oferty i
realizacji umowy;
3. Posiadamy pełną wiedzę na temat stanu technicznego jak i prawnego
przedmiotu ogłoszenia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń;
3. W trakcie trwania Postępowania mieliśmy świadomość możliwości składania
zapytań dotyczących treści Zaproszenia do składania Ofert;

4. Uważamy się za związanych Ofertą przez okres ……… dni liczonych od
terminu składania Ofert;
5. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymogami ustawowymi;
6. Dane wskazane w odpisie KRS/zaświadczeniu* pozostają aktualne na dzień
składania Oferty;
7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie;
8, W sytuacji, gdy nasza Oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do
podpisania i realizacji warunków umowy;
9. Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani też nie
ogłoszono upadłości;
10. Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i
informacji, do których będziemy mieli dostęp w związku z udziałem w
Postępowaniu, realizacją Umowy w czasie jej trwania, jak i po jej wygaśnięciu.
11. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną
część Oferty:
a. odpis z właściwego dla Oferenta rejestru / zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej*;
b. pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta ,
c. oświadczenie o wykonaniu modernizacji lub remontu najmowanego obiektu
we własnym zakresie i na własny koszt;
d. oświadczenie o akceptacji warunków umowy
e. parafowany wzór Umowy najmu,

