
załącznik nr    
  do regulaminu przetargu

 na najem lokalu użytkowego

O F E R T A
Na najem lokalu użytkowego w budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, przy ul. Lipowej 7 
o powierzchni 40m2 przeznaczonego na  …………………………………………………………               

DANE PODSTAWOWE:

Imię i nazwisko / nazwa / firma

OFERENTA

................................................................................................

................................................................................................

Adres / siedziba 

OFERENTA

................................................................................................

................................................................................................

Adres do korespondencji
................................................................................................

................................................................................................

Telefon kontaktowy .................................................................................................

Proponowana stawka czynszu netto

za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego (bez  
podatku VAT), będącego przedmiotem oferty

............................. PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu

słownie: ....................................................................................

................................................................................................

Proponowany rodzaj działalności – krótki 
opis

                               

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

Sposób zabezpieczenia realizacji umowy 
zawartej w wyniku przetargu

………………………………………………………………………….

Data sporządzenia oferty czytelny podpis oferenta



DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

a. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą
złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu
z KRS, itp.),

b. w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałami Decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;
d. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualną umowę

spółki cywilnej;
e. aktualne  zaświadczenia  z  Urzędu  Skarbowego  i  ZUS  o  nie  zaleganiu  z  płatnościami

wystawione nie wcześniej niż 3-m-ce przed terminem składania ofert;
f. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego

w formie  pisemnej  w  przypadku  umocowania  pełnomocnika  do  udziału  w  przetargu
i zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika;

g.   dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu działalności (np. umowa najmu
lokalu z przeznaczeniem na działalność  gospodarczą);

       h.   oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na realizację umowy
              i oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udziału w przetargu i przyjęciu  zasad
przetarg bez zastrzeżeń; 

             i.   oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i warunkami lokalu będącego przedmiotem 
                    przetargu – nie wnoszę zastrzeżeń,

         j.   dokument potwierdzający wpłatę wadium,
         k.  oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie wskazanym przez V LO w Lublinie na warunkach określonych przez
wynajmującego w projekcie umowy.

....................., dnia .....................................
czytelny podpis oferenta

 

       (pieczątka firmy)
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