
Należy złożyć organizatorowi przetargu w terminie do 23 stycznia 2014 r.
….......................................................................

….......................................................................

….......................................................................

….......................................................................
(uczestnik – imię i nazwisko oraz adres w przypadku osób
fizycznych lub nazwa i siedziba podmiotu gospodarczego)

telefon kontaktowy: ….......................................

OFERTA
uczestnika przetargu na dzierżawę budynku położonego w Zielonkach przy 

ul. Długopolskiej 15

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. Ubiegam się o dzierżawę, na okres 25 lat,  budynku nr 15 położonego w Zielonkach przy 

ul. Długopolskiej wraz z terenem przynależnym, który zagospodaruję z przeznaczeniem na 
prowadzenie  działalności  handlowej  obejmującej  sprzedaż  detaliczną  artykułów 
spożywczych  (działalność  podstawowa)  z  ewentualnym  rozszerzeniem  asortymentu 
o sprzedaż artykułów przemysłowych (w tym chemia gospodarcza) lub innych.

2. Zapoznałem(am) się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3. Zapoznałem(am) się ze stanem technicznym i rozkładem pomieszczeń w budynku oraz nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
4. Za  dzierżawę  nieruchomości  oferuję  miesięczny  czynsz  netto  w  kwocie: 

…............................................................ zł.

5. Zobowiązuję  się  wykonać  remont  kapitalny  budynku  i  zagospodarowanie  terenu 

przynależnego na warunkach określonych we wzorze umowy dzierżawy, stanowiącym 

załącznik do ogłoszenia przetargowego, w terminie do …...................................................

6. Posiadam  zdolność  finansową  do  wpłacenia  kaucji  w  wysokości  2-miesięcznego 
oferowanego  czynszu  dzierżawy  brutto  i  zawrę  umowę  dzierżawy  zgodną  ze  wzorem 
stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.

7. Przedstawię komisji przetargowej w dniu 24-01-2014 r. przed otwarciem przetargu oryginał 
wpłaty w terminie wadium.

8. Przedstawię komisji przetargowej w dniu 24-01-2014 r. przed otwarciem przetargu aktualne, 
wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  wyciąg  z  KRS  i  dowód  osobisty  (dotyczy 
podmiotów gospodarczych).

9. W przypadku wygrania przetargu wpis do ewidencji  działalności gospodarczej  dostarczę 
przed podpisaniem umowy dzierżawy. Dowód osobisty okażę komisji przetargowej w dniu 
24-01-2014 r.  przed  otwarciem  przetargu.  (dotyczy  osób  fizycznych  rozpoczynających 
działalność gospodarczą).

10. Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:

…...........................................................................................................................................

…........................................... ….......................................................
          (miejscowość i data)                                                                                       (podpis) 

 
Do oświadczenia dołączam wymagane załączniki w postaci:

1. Kosztorys  inwestorski  obejmujący  proponowane  prace  związane  z  remontem 
kapitalnym budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego w wartości brutto. 

2. Kserokopia wpłaty wadium.


