Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Dla konkursu ofert pn. „DZIERŻAWA TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY
Z MOŻLIWOŚCIĄ POSADOWIENIA DROBNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ
REKREACYJNYCH W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 177”
WYDZIERŻAWIAJĄCY: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

OFERENT:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.
Nazwa(y) Oferentów(ów)

Adres(y)
Dzierżawcy(ów)

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 czynszu dzierżawnego mojej /naszej* oferty wynosi:
Kwota czynszu dzierżawnego mojej /naszej* oferty wynosi:
- czynsz miesięczny BRUTTO …………PLN
(słownie: ................................................................. PLN)

Suma czynszu w całym okresie dzierżawy, tj. od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 r.
BRUTTO ………..……… PLN
(słownie: ……………………………………………………..….. PLN)

2. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego konkursu i:
a) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia działalności
gastronomicznej;
b) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie
działalności gastronomicznej;
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* dzierżawienie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem wg
treści i na warunkach ogłoszenia. Zapłata czynszu jak i pozostałych opłat
wynikających z umowy, o których mowa w ogłoszeniu, będzie dokonywana na
konto bankowe Wydzierżawiającego w PLN;
g) uważam/y się za związanego/ związanych ofertą na cały okres dzierżawy
wskazany w ogłoszeniu;
h) akceptuję/emy* bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 3 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 i protokolarnego przejęcia przedmiotu
dzierżawy na warunkach zawartych w ogłoszeniu;
k) oświadczam/y, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Do niniejszej oferty załączam:
1. wizualną koncepcję prowadzenia punktu – projekt graficzny obiektu gastronomicznego
wraz z wiatą (zdjęcie, rysunek, wydruk) oraz zagospodarowania najbliższego terenu
przylegającego do punktu;
2. kosztorys szacunkowy nakładów finansowych;
3. aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania
podmiotu;
4. oświadczenie o prowadzeniu działalność określonej w ogłoszeniu minimum sześć
miesięcy (oświadczenie winno zawierać adres, miejsca prowadzonej działalności);
5. kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium;
6. oświadczenie o niekaralności.

________________________
podpis Oferenta

