ZAŁĄCZNIK NR 1
/Nazwa i adres Oferenta/
...........................................................
/Miejscowość, rok,m-c,dzień/

OFERTA
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
Znak sprawy: Z.C./2/2020
I.

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert na wyłonienie
dzierżawcy stacji paliw znajdującej się na nieruchomości MZK Sp. z o.o. ; 27-400 Ostrowiec
Św., Aleja Jana Pawła II 45 oferujemy :

WYDZIERŻAWIAJĄCY
(pełna nazwa -adres - NIP REGON)

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja
Jana Pawła II 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000813230, NIP: 6612378862

...............................................................................
...............................................................................
( pełna nazwa -adres - NIP - REGON,
...............................................................................
telefon, adres e-mail)
...............................................................................
...............................................................................
OFERENT

CENA OFERTOWA :
1. stawka miesięczna brutto

………………………………………………….

2. stawka miesięczna netto

…………………………………………………

3. kwota podatku VAT

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

TERMIN REALIZACJI
DZIERŻAWY

do 31.12.2021r.

1. Oświadczamy, że, reprezentowana przez nas firma:
1. jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
ustawowymi,
2. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę czynszu, i innych ciężarów
związanych z przedmiotem dzierżawy,
3. nie znajduje się w stanie upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania
upadłościowego oraz egzekucyjnego.

2.

3.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zapytania, w tym ze
wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, i w pełni akceptujemy treść
dokumentów i wymagań.
Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy.

4. Zawarcie umowy na czas określony 2 lat licząc od daty podpisania umowy.
5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO:
oświadczam (wykonawca), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
(dotyczy danych osobowych, które wykonawca pozyskał bezpośrednio w szczególności od osoby/ób
fizycznej/nych skierowanej/nych do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu
zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK).

...........................................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki, stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:
1. zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy dzierżawy – Załącznik nr 2 do SIWP,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, w przypadku gdy do złożenia oferty uprawnione są osoby inne niż ujawnione
w wymienionych ewidencjach, należy przedłożyć upoważnienia, zawierające ich imiona, nazwiska, nr
PESEL oraz adresy zamieszkania, podpisane przez osoby ujawnione w rejestrze bądź ewidencji,
3. oświadczenie, iż Oferent zapoznał się z nieruchomością będącą przedmiotem oferty i nie wnosi do niej
zastrzeżeń.

