Warszawa, dnia ………………………

OFERTA

na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. .................................................................
1. DANE PODSTAWOWE OFERENTA:
Imię i nazwisko / nazwa
firmy

nr: NIP / REGON
/ dow. osob.

adres / siedziba firmy

adres korespondencyjny
nr telefonu/ fax/
adres e-mail
proponowana stawka
czynszu netto
za 1 m2 pow. lokalu

oferowana branża
działalności

........................... zł /m2
słownie: ..............................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2. OŚWIADCZENIA:
1. Zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu
oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, z póź. zm., dostępnego na stronie
internetowej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zapoznałem/am się ze stanem technicznym lokalu oraz przykładowym wzorem
umowy najmu lub projektem protokołu zdawczo - odbiorczego oraz przykładowym
wzorem umowy najmu.
3. Zapoznałem/am się z warunkami konkursu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania
konkursowego i wyniku konkursu.
3. DO OFERTY DOŁĄCZAM:
1. Dokument identyfikujący podmiot składający ofertę lub oświadczenie,
że w przypadku wygrania konkursu oświadczenie potwierdzające prowadzenie
działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (w przypadku gdy umowa ma być
zawierana przez pełnomocnika).
3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
4. Oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS.
5. Oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność
m. st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
6. Oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez
biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu
informacji gospodarczych.
7. Oświadczenie małżonka oferenta o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań
wynikających z umowy najmu (w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną,
pozostającą w związku małżeńskim).
8. Kopię wniesienia wadium.
niepotrzebne skreślić

...............................................
podpis / pieczęć oferenta

Załącznik do oferty

Warszawa, dnia......................... 2019 r.

..................................................
……………………………….
……………………………….
..................................................
(dane oferenta)

W przypadku niewybrania mojej oferty w konkursie na wynajem lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. .............................................................

w Warszawie proszę

o zwrot wadium w kwocie …………………….. wpłaconego w dniu ................................... r.
na rachunek bankowy nr :
...........................................................................................................................................................
x

niepotrzebne skreślić

...............................................
(podpis / pieczęć oferenta)

