
 
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty   

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA KONKURSU OFERT PN. „DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HIPICZNEJ 24” 
 
WYDZIERŻAWIAJĄCY: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

OFERENT: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa(y) Oferentów(ów) Adres(y) 
Dzierżawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 
 

 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
1.Kwota czynszu dzierżawnego mojej /naszej* oferty za miesiąc dzierżawy wynosi netto łącznie  

 
 
…………………………PLN (słownie: .................................................................................... PLN)  
 

 
2.zapoznałem się z treścią Specyfikacji dla niniejszego konkursu i oświadczam/my że: 

 
1) spełniam/y* warunki udziału określone w IV punkcie niniejszej specyfikacji; 
2) jako upoważniony/upoważnieni* do występowania w imieniu oferenta nie toczy się przeciwko 
mnie/nam* żadne postępowanie karne (zawarte w formularzu oferty); 
3) oświadczam / y* iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o dzierżawę z powodu 
okoliczności o których mowa w punkcie V specyfikacji; 
4) nie posiadam/ y* na dzień otwarcia ofert zadłużenia wobec Wydzierżawiającego; 
5) gwarantuję/emy* dzierżawienie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem wg treści i na 
warunkach niniejszej Specyfikacji. Zapłaty czynszu jak i pozostałych opłat wynikających z umowy, 
o których mowa w niniejszej specyfikacji, będą dokonywane na konto bankowe Wydzierżawiającego 
w PLN, 
6) uważam/y* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą na cały okres dzierżawy wskazany w 
niniejszej specyfikacji; 
7) akceptuję/emy* bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 3 do Specyfikacji 
konkursu, 
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8) zobowiązuje/emy* się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Wydzierżawiającego oraz zobowiązuję/ emy* się zabezpieczyć umowę kaucją zgodnie z treścią 
Specyfikacji; 
9) składam/y* niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Dzierżawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie Dzierżawy (niepotrzebne skreślić; 
10) oświadczam/y*, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
11) w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej do niezwłocznego protokolarnego  
przejęcia przedmiotu dzierżawy na warunkach niniejszej specyfikacji. 

 
 
Do niniejszej oferty załączam: 

a) oświadczenie o prowadzeniu określonej działalności przez okres min. 6 miesięcy; 
b) koncepcja prowadzenia działalności, zgodnie z punktem IV zawierającą:  

- opis w zakresie prowadzenia działalności sportowo/rekreacyjnej z ewentualną propozycją jej 
rozszerzenia 
- propozycje ewentualnej rozbudowy obiektu i infrastruktury  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, 
że   oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 

g) dowód wniesienia wadium; 
h) w przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

Konsorcjum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/* niepotrzebne skreślić 

 


