KBF.DP.011.4/2019
Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania – Formularz oferty (wzór)

………………………………
(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 Wykonawcy (dotyczy składającego ofertę będącego osobą
fizyczną):
ul.…………………………………………………………………………………………………
kod ____-________ miejscowość ……………………………………………………………….
województwo……………………………………………………………………………………..
PESEL ……………………………
I.
1. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu na WYNAJEM POWIERZCHNI W
CENTRUM OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO UL. POWIŚLE 11 W
KRAKOWIE,
zgodnie
z
postanowieniami
Regulaminu
postępowania
prowadzonego w trybie przetargu pisemnego, oferuję:
2. kwotę ……………………… zł (słownie: ………………………….. złotych) netto za miesiąc –
tytułem czynszu za korzystanie z Przedmiotu najmu określonego w Regulaminie
postępowania o powierzchni 7,76 m². Nadto przyjmuję do wiadomości, że
czynsz zostanie powiększony o opłatę z tytułu zużycia mediów (energii
elektrycznej, zimnej wody, wody użytkowej, energii cieplnej i chłodu) oraz
wywozu nieczystości stałych, ustaloną na podstawie odczytów z subliczników i/lub
opłaty ryczałtowej, w oparciu o faktycznie ponoszone koszty zużycia mediów i/lub
przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Należności będą regulowane
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miesięcznie, w wysokości powiększonej o stawkę podatku VAT ustaloną zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Składając ofertę oświadczam, że w Przedmiocie Najmu określonym w ust. 2.1
Regulaminu postępowania wykonywać będę działalność gospodarczą polegającą
na
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
II.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i wymaganiami dotyczącymi
WYNAJMU
POWIERZCHNI
W
CENTRUM
OBSŁUGI
RUCHU
TURYSTYCZNEGO UL. POWIŚLE 11 W KRAKOWIE, zawartymi w Regulaminie
postępowania i załącznikach do niego – i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, jak
również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej
oferty.
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję
się
do
podjęcia negocjacji w celu zawarcia stosownej umowy,
na warunkach
przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu przetargu.
3. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

______________________________
Data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania oferenta

