
...................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ - 07 / 15

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres siedziby oferenta: ....................................................................................................................................................................................

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

nr  tel.: ................................................................... nr  faksu: ................................................................................ e- mail: ...................................................................

Składamy naszą ofertę w trybie przetargu ofertowego na:
Część 1 - najem pomieszczeń w budynku administracyjnym*
Część 2 - najem pomieszczeń w budynku administracyjnym*
Część 3 – najem placu parkingowego*

zlokalizowanych na terenie Bazy Transportowej w Lublinie przy ul. Bursaki 17.  

Cz.1. Pomieszczenia o pow. 210,00 m2  

Cena netto za 
1 m2 powierzchni

Powierzchnia ( m2   ) Wartość netto oferty Wartość brutto oferty

_____________ zł
210

_____________ zł _____________ zł

Wartość netto oferty (słownie):____________________________________________________________ zł

Wartość brutto oferty (słownie):___________________________________________________________ zł

Cz.2. Pomieszczenia o pow. 123,00 m2  

Cena netto za 
1 m2 powierzchni

Powierzchnia ( m2   ) Wartość netto oferty Wartość brutto oferty

_____________ zł
123

_____________ zł _____________ zł

Wartość netto oferty (słownie):____________________________________________________________ zł

Wartość brutto oferty (słownie):___________________________________________________________ zł

Cz.3. Plac parkingowy o pow. 38,00 m2  

Cena netto za 
1 m2 powierzchni

Powierzchnia ( m2   ) Wartość netto oferty Wartość brutto oferty

_____________ zł
38

_____________ zł _____________ zł

Wartość netto oferty (słownie):____________________________________________________________ zł

Wartość brutto oferty (słownie):___________________________________________________________ zł



Oświadczenie oferenta:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu ofertowego zawartych w regulaminie i
     przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń i placu do wynajęcia.
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
    wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
    wyznaczonym przez Wynajmującego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych w 
    ofercie.
5. Oświadczamy, że nie będziemy prowadzili w najmowanym lokalu działalności o konkurencyjnym
    charakterze.
6. Proponuję zawrzeć umowę na okres …............ lat  (umowa może być zawarta max do 5 lat).

7. Do czego będą wykorzystywane pomieszczenia lub plac * ( należy podać rodzaj działalności): ....................
    …....................................................................................................................................................................................
    …....................................................................................................................................................................................

Do oferty  załączamy:  
1. aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
2. numer identyfikacji podatkowej,
3. numer REGON,

...................................                                                                                                .........................................................................................
miejscowość, data                                                    (podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                  

             
* niepotrzebne skreślić


