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………………………………
(Pieczęć firmowa)
FORMULARZ OFERTY
Zarejestrowana nazwa (firma) ……………………………………………………………………
Zarejestrowany adres (siedziba) z numerem kodu pocztowego:
ul.…………………………………………………………………………………………………
kod ____-________ miejscowość ……………………………………………………………….
powiat …………………………… województwo ………………………………………………
Telefon: …………………………. Fax: …………………………………………………………
NIP ………………………………. REGON …………………………………………………..
Internet:………………………….. e-mail ……………………@ ………………………………
Adres zamieszkania Oferenta (dotyczy składającego ofertę będącego osobą fizyczną):
ul.…………………………………………………………………………………………………
kod ____-________ miejscowość ……………………………………………………………….
województwo……………………………………………………………………………………..
PESEL ……………………………

1. Niniejszym składam ofertę w postępowaniu na wynajem powierzchni w CORT przy
ul. Powiśle 11 w Krakowie.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami i wymaganiami dotyczącymi
postępowania na wynajem określonymi w Regulaminie postępowania i załącznikach
do niego – i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem/-am
wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty.
3. Przyjmuję, że czynsz z tytułu najmu zostanie powiększony o opłaty dodatkowe w
związku z eksploatacją Przedmiotu Najmu.
4. Ofertuję stawkę czynszu w wysokości …………….za 1 m² najmowanej powierzchni
wewnątrz budynku CORT (łączny metraż Przedmiotu Najmu w budynku CORT
186,91 m²)

5. Na potrzeby oceny ofert składam oświadczenia i dokumenty, jak poniżej:
1) W zakresie kategorii I:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….;
2) W zakresie kategorii II:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….;
3) W zakresie kategorii III:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….;
4) W zakresie kategorii IV:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….;

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia
stosownej umowy, na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z
istotnymi postanowieniami umowy określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu
przetargu oraz zgodnie z Regulaminem przetargu. Na najmowanej powierzchni
zobowiązuję
się
prowadzić
następującą
działalność
gospodarczą:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jestem/ nie jestem* zainteresowany świadczeniem usług kulturalnych na rzecz
Krakowskiego Biura Festiwalowego za wynagrodzenie w wymiarze do
……………….% ustalonej stawki czynszu za 1 m² najmowanej powierzchni.
8. Oferta zawiera łącznie ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

______________________________
Data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania oferenta

*niepotrzebne skreślić

