
 

Załączniki Nr 1 do ogłoszenia  

z dnia 24.05.2018 r.: 

 

                                   Szczecin, dn.  ………………………… 

 

……………………………………………….. 

      Pieczęć oferenta 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DO PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH WRAZ Z 

WYPOSAŻENIEM 

OFERENT: 

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

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

                                                      ( nazwa oferenta/ firmy składającej ofertę) 

Adres: 

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

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

                                                          (adres oferenta/ firmy) 

Adres korespondencyjny: 

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

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

 

Nr tel./ fax: 

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

 

Adres e- mail: 

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

 

NIP: …………………………………… REGON…………………………………… 
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Odpowiadając na ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym pisemnym na: 

NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, NALEŻĄCYCH 

DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, W CELU PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG FRYZJERSKO - PERUKARSKICH, 

KOSMETYCZNYCH ORAZ SPRZEDAŻY PERUK, SPECJALISTYCZNEJ 

BIELIZNY I KOSMETYKÓW DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie przetargu ogłoszonego w dniu 24.06.2018 r.   

Oferuję/my  stawkę miesięcznego czynszu   

w wysokości  netto: ………………….   zł. słownie ………………….………………………… zł,   

plus   podatek VAT ………..%, t. j. brutto:  …………………………….……….…………..….. zł. 

1. Oświadczamy, że na wynajmowanych nieruchomościach będziemy prowadzić działalność 

polegającą na świadczeniu usług fryzjersko - perukarskich, kosmetycznych oraz sprzedaży 

peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych, prowadzeniu 

nieodpłatnej działalności edukacyjno-informacyjnej na rzecz pacjentek onkologicznych w zakresie 

usług kosmetycznych i fryzjerskich pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i zapłaty 

kary umownej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu brutto. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przetargu i przyjmujemy warunki w nim 

zawarte bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w Regulaminie. 

4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcia 

ofert.  

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............ stronach (kartkach) podpisanych    

i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ........ 

7. Wykaz załączników do oferty: 

1) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy, 

2) Dowód wniesienia wadium w postaci ………………………………., 

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

4) …………………………………….                                       

 

 

………………………………………… 

Podpis oferenta/ pieczęć  firmy 
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Załącznik Nr 1 

do formularza ofertowego 

                               

     Szczecin, dn.  ………………………… 

 

 

……………………………………………….. 

        Pieczęć oferenta 

 

 

Oświadczenie o akceptacji projektu umowy 

 

 

Oświadczam/my, że zapoznałem/my się i akceptuję/my treść umowy na najem 

pomieszczeń użytkowych, przeznaczonych pod prowadzenie usług fryzjersko - 

perukarskich, kosmetycznych oraz sprzedaży peruk, specjalistycznej bielizny                        

i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych i w przypadku wyboru naszej/mojej oferty 

zobowiązuję/my się do zawarcia umowy o tej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Wynajmującego. 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis oferenta/ pieczęć firmy 

 

 

 

 


