Załącznik nr 1do
Warunków Przetargu

FORMULARZ
OFERTY

OFERTA na najem pomieszczeń w budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
Oddział w Sierpcu
przy ul. Braci Tułodzieckich 19, 09-200 Sierpc

DANE OFERENTA - NAJEMCY
Imię i nazwisko (osoby fizycznej)
lub pełna nazwa firmy
Pełen adres

Numer KRS/inny rejestr

Numer PESEL (dotyczy osoby
fizycznej)
Numer NIP

Numer REGON

Numer telefonu i adres e-mail

Składam ofertę na najem:
Lp.

Przedmiot najmu

1.

Pomieszczenie* o powierzchni 9,25 m2

3.

Pomieszczenie* o powierzchni 17,83 m2

Oferowana cena netto
przez Oferenta
w ujęciu miesięcznym

Sposób wykorzystania przedmiotu najmu
(krótki opis)

*Cenę należy wpisać przy wybranym wariancie pomieszczenia.

OŚWIADCZENIA:
1. Ja/My* niżej podpisany/-ni* oświadczam/-y*, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami
postępowania przetargowego oznaczonego znakiem: ………………………określonymi
w ogłoszeniu, warunkach przetargu i projekcie umowy o przetargu na najem pomieszczeń
w budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19,
09-200 Sierpc i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń.

2. Znam/-my* i akceptuję/-my* stan pomieszczenia/pomieszczeń podlegającego/-cych*
wynajmowi.
3. Zobowiązuję/-my* się zawrzeć umowę, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do Warunków Przetargu.
4. Oświadczam/-y*, że pomieszczenie/-nia, na które składam/-y* ofertę wykorzystam/-y* z
przeznaczeniem na działalność ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Składając ofertę pozostaję/-my* nią związany/-ni* przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.
6. W przypadku braku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, wadium proszę zwrócić na
rachunek bankowy ………………………………………………………………………………
prowadzony przez Bank ……………………………………………………………………
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, danych osobowych w
związku z prowadzonym publicznym przetargiem nieograniczonym na najem pomieszczeń w
budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19,
09-200 Sierpc.
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……..zaparafowanych i ponumerowanych stron.

……………………………………
Miejscowość i dzień

…………………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dowód wniesienia wadium;
2) parafowany wzór umowy;
3) odpis z KRS lub informacja o wpisie do CEIDG;
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
5) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – Umowa regulująca ich współpracę.
*niepotrzebne skreślić

