
Załącznik nr 3 – Wzór Formularza Oferty   
 

Formularz ofertowy 

dla konkursu ofertowego na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na 
wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r. 

 

WYDZIERŻAWIAJĄCY: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.                           
w Bydgoszczy 

 
DANE OFERENTA: 

Nazwa     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………  

Strona internetowa   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer faksu      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer REGON  …………………………………………………………………………………………………………………………  

Numer  NIP …………………………………………………………………………………………………………………………….   

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………..  

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 
 

 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 

 

 



Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1. Kwota dzierżawy mojej /naszej* oferty za wszystkie 3 terminy łącznie wynosi brutto:  

…………………….. 

słownie:…………………………………………………………………….., 

podziałem na poszczególne terminy: 

Termin oraz miejsce 

lokalizacji  

Oferowana  

cena brutto 

30.06.2019 r. 
Polana Różopole 
 – 2 stanowiska 

 

25.08.2019 r. 
Polana Różopole 
 – 2 stanowiska 

 

01.09.2019 r. 
tzw. tereny powystawowe 

 – 1 stanowisko 

 

Razem:  

 

Oferta złożona tylko na 1 lub 2 terminy zostanie odrzucona. 

 

2. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego konkursu i: 
 

a) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 
b) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia; 
c) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
d) nie posiadam/y na dzień otwarcia ofert zadłużenia wobec Wydzierżawiającego; 
e) oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem 

posadowienia działalności, znane mi/ nam są warunki dzierżawy i przyjmuję /emy 
te warunki bez zastrzeżeń; 

f) gwarantuję/emy* wykorzystanie dzierżawionego terenu zgodnie z jego 
przeznaczeniem wg treści i na warunkach ogłoszenia; 

g) uważam/y się za związanego/ związanych ofertą na okres dzierżawy wskazany  
w ogłoszeniu; 

h) akceptuję/emy* bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 4 
do ogłoszenia; 



i) składam/y* niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Dzierżawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie dzierżawy (niepotrzebne skreślić); 

j) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy 
się do niezwłocznego podpisania umowy; 

k) oświadczam/y, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

l) oświadczam/y*, iż nie posiadam /y* na dzień otwarcia ofert zadłużenia na rzecz 
LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych i nie byłem/liśmy* 
skazany /i* prawomocnym wyrokiem. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
zamówienia pn.: „Konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży 
piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.” 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

 
 

*niepotrzebne skeślić 

 

 

Do niniejszej oferty załączam: 

1. aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania 
podmiotu; 

2. zdjęcie ogródka piwnego; 
3. kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium. 

 

 
 

 

 

 

       ________________________ 

        podpis Oferenta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


