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Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Przetargu 

 

FORMULARZ - OFERTA 

(Instrukcja: każda ze stron powinna być podpisana) 

 

NAZWA OFERENTA: 

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

ADRES: .................................................................................................................................................... 

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

OSOBA DO KONTAKTU:....................................................................................................................... 

TEL.: ................................ FAX.: ............................... EMAIL: ..............................................................  

 

Oferent, oświadczając, że zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu oraz Szczegółowymi Warunkami 

Przetargu i załącznikami do nich, znak: PKS NOVA – DZ/12/2017/2, w przetargu nieograniczonym 

pisemnym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych, oraz nie 

wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte, a także po uzyskaniu 

koniecznych informacji do przygotowania oferty, w tym znając uwarunkowania faktyczne i prawne 

dotyczące najmu lokalu będącego przedmiotem postępowania zgodnie z Szczegółowymi Warunkami 

Przetargu, składa w tym postępowaniu następującą ofertę: 

 

I. Oferujmy czynsz za najem Przedmiotowego Lokalu zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Warunków Przetargu oraz załączników, według następującego wyszczególnienia: 

1. Cena netto za najem 1 m
2
 miesięcznie  ............................................... zł, 

2. Cena netto za najem 6,20  m
2
 miesięcznie  .......................................... zł (wyliczona w następujący 

sposób: cena określona w pkt 1 x 6,20 m
2
), 

3. Kwota podatku VAT ....................................... zł, 

4. Cena brutto oferty ................................... zł (słownie ............................................................................) 

- wyliczona w następujący sposób: cena z pkt 2 + kwota podatku VAT z pkt 3. 

 

II. W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w Szczegółowych 

Warunkach Przetargu, proszę o przelanie wadium na rachunek bankowy nr: 

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

 

III. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z Szczegółowymi Warunkami Przetargu i załącznikami do nich, akceptujemy je                 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
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c) akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Przetargu i w razie 

wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych                                       

w Szczegółowych Warunkach Przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, 

d) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od otwarcia ofert.  

e) w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do wpłacenia kaucji 

gwarancyjnej na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach Przetargu, 

f) załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny. 

 

IV. Ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

V. Załącznikami do oferty są:  

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

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

 

................................., dnia.....................                                       ..................................................................... 

                                                Podpis Oferenta 


