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FORMULARZ  OFERTOWY 
       WYNAJMUJĄCY: 

       Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 

       ul. Ratuszowa 1/3  

       03-461 Warszawa 

Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa: ................................................................................................................................................. 

Zarejestrowany w: ........................................................ pod numerem: ............................................. 

Siedziba: .............................................................................................................................................. 

Osoba do kontaktu: ............................................................................................................................. 

Nr telefonu: ......................................................................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................. 

Nr NIP:.......................................................... Nr REGON:..................................................................... 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na najem lokalu  znajdującego się na parterze budynku 

Herpetarium o powierzchni 15,58m2, znak: NA-231-53/22 oferujemy miesięczny czynsz najmu w 

wysokości: 

1) w sezonie wiosenno-letnim, od 1 maja do 31 października: 

netto: ................. zł (słownie złotych: ..........................................................................................);  

VAT ......%: ................ zł (słownie złotych: ...................................................................................); 

brutto: .................. zł (słownie złotych: .......................................................................................). 

2) w sezonie jesienno-zimowym, od 1 listopada do 30 kwietnia (opłata w wysokości min. 10% stawki 

płaconej w sezonie wiosenno-letnim, 

netto: ................... zł (słownie złotych: ..........................................................................................);  

VAT ........%: ................. zł (słownie złotych: ..................................................................................); 

brutto: .................... zł (słownie złotych: .......................................................................................). 

Zobowiązania Oferenta: 

1. Informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem przetargu oraz treścią warunków zamówienia 

określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy, załączonym 

do Zaproszenia. 

3. Wyrażamy zgodę na dokonywanie płatności z góry do dnia 10 każdego miesiąca, przelewem 

na wskazane konto Wynajmującego. 

4. Oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z obsługą sklepiku; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy; 
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4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

umowy. 

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 

zdrowotne lub społeczne, w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS. 

6. Oświadczamy, że: nie zalegamy z opłatami na rzecz Wynajmującego oraz m.st. Warszawy/ lub że 

zawarta została umowa gwarantująca spłatę zaległości w terminie i formie zaakceptowanej przez 

Wynajmującego.  

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania 

ofert. 

9. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w wysokości i terminie określonym w zaproszeniu. 

Nr konta, na które należy zwrócić wadium:  
 

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

10. Oświadczamy, że znane są nam przypadki, powodujące utratę wadium (pkt 6.4. Zaproszenia do 

złożenia oferty). 

11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. 

12. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się wnieść kaucję w wysokości równej 

trzymiesięcznemu czynszowi brutto, czynszowi w sezonie wiosenno-letnim, w terminie 10 dni od 

daty zawarcia umowy. 

13. W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:  

Imię i nazwisko:   

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

Telefon: ....................................................e-mail:........................................................................... 

14. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wynajmującego, do formularza ofertowego załączamy 

następujące dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty: 
 

1) ....................................................................... 

2) ....................................................................... 

3) ....................................................................... 

4) ....................................................................... 

5) ....................................................................... 

6) ....................................................................... 

7) ....................................................................... 

8) ....................................................................... 

9) ....................................................................... 

10) ....................................................................... 

11) ....................................................................... 

 
.......................................                        …….............……....……………………….........…                                                          
     Miejscowość i data                                                         Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania   
            oświadczeń woli w imieniu Oferenta  


