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........................................, dnia ..................
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
OFERTA
I. W nawiązaniu do Ogłoszenia o przetargu pisemnym oraz Istotnych Warunków Przetargu
Pisemnego, w postępowaniu ozn. nr G-221-1.2018 pn.: „Najem lokalu użytkowego
o powierzchni 75,45 m2, w celu prowadzenia bufetu – kiosku spożywczego, w budynku Sądu
Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35”, w imieniu firmy:
dane kontaktowe, na które należy przekazywać
wszelką korespondencję związaną z przetargiem

Tel.
Faks
E’mail
NIP
(Oferent: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz adres
przedsiębiorcy)

REGON

oferujemy miesięczną kwotę czynszu w wysokości:
OFEROWANA MIESIĘCZNA KWOTA CZYNSZU za:
Najem lokalu użytkowego, w celu prowadzenia
bufetu – kiosku spożywczego, w budynku Sądu
Okręgowego w Częstochowie,
przy ul. Dąbrowskiego 23/35,
nie mniejsza niż 10,00 zł za 1m2, zgodnie
z Istotnymi Warunkami Przetargu Pisemnego

Miesięczna kwota
czynszu za najem Powierzchnia
lokalu [m2]
za 1 m2
powierzchni
lokalu brutto [zł]
(2)
(1)

MIESIĘCZNY
czynsz za
najem całego
lokalu brutto
[zł]
(1)*(2)

75,45

Miesięczna kwota czynszu za najem za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu brutto: …………….zł
(słownie: ……………………………….………………………………………………………………………………)
JEDNOCZEŚNIE:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami i postanowieniami w niniejszym
postępowaniu, określonymi w ogłoszeniu oraz w Istotnych Warunkach Przetargu Pisemnego i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu przetargu jak również ze stanem
technicznym przedmiotu przetargu oraz, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30
dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że wzór umowy, zawarty w Rozdziale XI Istotnych Warunków Przetargu
Pisemnego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora przetargu.
Wadium wniesione w niniejszym przetargu należy zwrócić na konto nr:

………………………………………….
Czytelny podpis lub parafa i pieczęć
osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
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W przypadku wyboru naszej oferty najkorzystniejszej i uchylenia się od podpisania umowy, co
skutkowało będzie zatrzymaniem wadium, nie będziemy zgłaszać roszczeń.
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty - stanowiącymi jej integralną część - są zgodnie Istotnymi
Warunkami Przetargu Pisemnego (Rozdział IV) następujące dokumenty:
Nr
załącznika

Nazwa (tytuł) załącznika – patrz: ROZDZIAŁ IV
Warunków

strona

………………………………………….
Czytelny podpis lub parafa i pieczęć
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………….
Czytelny podpis lub parafa i pieczęć
osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

