ZEW Niedzica S.A. Biuro Nadzoru nad Nieruchomościami

Załącznik nr 2

F O R M U L A RZ

O F E R T O W Y

W odpowiedzi na ogłoszone przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. postępowanie ofertowe na:

Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pieszej pomiędzy
koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy – ponowienie II

Imię i Nazwisko Oferenta

Nazwa Firmy

Siedziba Firmy

Numer telefonu kontaktowego

Numer NIP

Numer REGON

Seria i numer dowodu osobistego
(osoba fizyczna)

Nr /wpisu do ewidencji
gospodarczej/ KRS/umowy spółki

Przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję najem zgodnie z wszystkimi warunkami
przedstawionymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu, zaproszeniu do składania ofert oraz w projekcie umowy.

1.

Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty”.

2.

Oświadczam, że będę związany ofertą na okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na
złożenie „oferty”.
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3.

Informuję, że na stoisku prowadzona będzie działalność handlowa – usługowa z zakresu:

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Oświadczam, że na przedmiocie najmu nie będę dokonywał żadnych przeróbek, zmian, dobudowywał
dodatkowych pomieszczeń, zwiększał powierzchni najmowanej poprzez ustawienie stolików, taboretów,
skrzynek itp. wokół najmowanego stoiska, wieszał plandek, folii oraz żadnych plakatów reklamowych itp. bez
uzyskania ewentualnej zgody Zamawiającego

5. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą na podstawie aktualnego wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz posiadam wszelkie wymagane zezwolenia lub koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej jeśli wymagają tego odrębne przepisy.
6. Oświadczam, że nie będę prowadzić reklamy usług konkurencyjnych w stosunku do usług Zamawiającego.
7. Proponuję miesięczny czynsz najmu w sezonie tj. w okresie od dnia 1 maja do 30 września 2016 roku
w kwocie za najem stoiska handlowego:
7.1.

o powierzchni użytkowej wewnętrznej – 3,37 m2

netto : ………………………..…………. złotych / miesięcznie

(słownie: ………………………….………........................................………………………………….. złotych)

7.2.

o powierzchni użytkowej wewnętrznej – 3,37 m2 oraz powierzchni użytkowej zewnętrznej – 5,04m2
(łączna powierzchnia użytkowa – 8,41m2)

netto : ………………………………………. złotych / miesięcznie

(słownie: ………………………….………........................................………………………………….. złotych)
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8. Zobowiązuję się, że będę najmował/ła stoisko handlowe w okresie od 18 kwietnia 2016 roku do
31 października 2017 roku

9. Zobowiązuje się, że w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku będę miesięcznie
uiszczał/ła opłatę w wysokości 100,00 złotych netto

10. Zobowiązuje się, iż w okresie od 18 kwietnia do 31 października 2016 roku oraz w okresie od 1 kwietnia

do 31 października 2017 roku będę uiszczał/ła dodatkowo opłatę:
10.1.

w wysokości 20,00 złotych netto / stoisko handlowe tytułem odbioru niesegregowanych odpadów
komunalnych z przedmiotu najmu przez Zamawiającego,

10.1.1. opłata w 2017 roku może ulec zmianie w zależności od kosztu odbioru odpadów zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne,
10.2. w wysokości 20,00 złotych netto / stoisko handlowe tytułem dostawy energii elektrycznej przez
Zamawiającego
11. Przyjęłam / przyjąłem do wiadomości, że wysokość miesięcznego czynszu w okresie od 1 kwietnia do
31 października 2017 roku ulegnie rewaloryzacji o wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS oraz o opłaty publiczno – prawne,
jeśli dotyczyć będą przedmiotu najmu.

12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

13. Oświadczam, że dokonałam / dokonałem wpłaty wadium.

14. W przypadku uznania mojej oferty za odpowiadającą Zamawiającemu deklaruję wniesienie kaucji
gwarancyjnej w kwocie miesięcznego czynszu brutto w terminie do najpóźniej do dnia przekazania stoiska
handlowego protokołem zdawczo – odbiorczym.

15. Przyjmuję do wiadomości informację:
15.1. ewentualny obowiązek ubezpieczenia towaru spoczywa na Najemcy.

16. Po zapoznaniu się z projektem umowy oświadczam, że akceptuję jej treść bez uwag.

…………………. dnia ………………… 2016 roku

……………………….…………………………………………
(czytelny podpis Oferenta)
(pieczęć – podpis osób upoważnionych do reprezentowania
Oferenta w obrocie prawnym)
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*
1. Informujemy, że Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
Spółka Akcyjna, ul. Widokowa 1, 34 – 441 Niedzica.
2. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji postępowania przetargowego, zakomunikowania
oferentom wyniku postępowania przetargowego, umieszczenia informacji o wynikach postępowania na tablicy
ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego i oraz zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty.
3. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom jeżeli to uprawnienie wynika z obowiązującego
przepisu prawa.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale konieczna do realizacji celu określonego w pkt.2.

Po zapoznaniu się z wyżej zamieszczoną klauzulą informacyjną oświadczam / oświadczamy, że wyrażam /
wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie oraz załącznikach do niej.

..............................., dnia .....................2016 roku

....................................................................
(czytelny podpis Oferenta)
(pieczęć – podpis osób upoważnionych do reprezentowania
Oferenta w obrocie prawnym)
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