Załącznik Nr 3 do Regulaminu
FORMULARZ OFERTOWY
w konkursie ofert na najem nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej
przy Placu Defilad w Warszawie
1. Pełna nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………...
2. Nr NIP/REGON:……………………………………………………………………………….
3. Adres siedziby Oferenta:………………………………………………………………………
4. Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………..
5. Telefon, faks, tel. komórkowy, e-mail:……………………………………………………….
6. Oferowana wysokość miesięcznej stawki netto czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej:……………
7. Krótki opis planowanej działalności na terenie nieruchomości objętej niniejszym
konkursem:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Dane personalne osoby/osób upoważnionej/ych do kontaktów z Wynajmującym i podpisania
umowy: ………………………………………………
9. Do Oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty:
1) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub wypisu z KRS, itp. - z datą wystawienia nie przekraczającą 6 miesięcy
przed datą złożenia oferty; bądź aktualny wydruk elektroniczny;
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz braku zaległości w ww. opłatach
lub oświadczenie o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się
dostarczenia zaświadczeń na każde wezwanie Wynajmującego;
3) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie
pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu, który akceptuję bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że dokonałem/am oględzin nieruchomości i zapoznałem/am się z jego stanem
technicznym. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu
ustalonej w Konkursie. Zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 2 - miesięcznego czynszu
łącznie z podatkiem VAT. Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny
nieruchomości, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania
stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na
zagospodarowanie i modernizację nieruchomości, w celu rozpoczęcia w nim działalności.
Oświadczam, że przed rozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami prawa
zezwolenie i koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w wynajętym lokalu. Oświadczam, że
wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie
zgodnie z prawdą. Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych
dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. Oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu oraz realizacji umowy najmu.
Warszawa, dnia …………… 2019 r.

(podpis i pieczęć Oferenta)

