
Nazwa i adres firmy Oferenta …..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: ……………………………………………….…. 
REGON: ……………………………………….……. 
Tel/fax …………………………………………….…. 
Tel komórkowy ………………………………….….. 
e-mail ………………………………………………… 
 

Oferta  
 

1.Składam/y ofertę w postępowaniu na wynajem nieruchomości: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cena netto: .................................................................................................................. zł 
słownie złotych: ........................................................................................................... 
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zagospodarujemy w terminie do dnia 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. Oferujemy sposób zagospodarowania nieruchomości w następujący sposób. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od 
terminu przetargu  
5. Określenie warunków płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
6. Oświadczam/y że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze ogłoszeniem o postępowaniu w 
sprawie zawarcia umowy i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, 
podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego.  
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym lokalu  przed przystąpieniem do 
przetargu, uznajemy go za dobry i w pełni przydatny dla projektowanych celów, w tym 
działalności gospodarczej. Mamy pełną świadomości, że przystosowanie lokalu dla potrzeb 
projektowanej działalności i związane z tym nakłady finansowe obciążają najemcę. 
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2 
 
dnia ……………………..r.  

……………………………………….. 
Podpis/y i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Oferenta 
 

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 


