
załącznik nr 1 

do ogłoszenia o przetargu na wynajem lokalu 

 

Wzór formularza oferty w nieograniczonym przetargu pisemnym  ( ofertowym )  

wraz z załącznikami 

 

O F E R T A 

na wynajem lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 9 im. 

Dębickich Saperów w Dębicy, stanowiącego własność Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 przy ul. Grottgera 3 o łącznej powierzchni 18,00m2 na 

prowadzenie działalności. 

 

1.DANE PODSTAWOWE: 

 
Imię i nazwisko / nazwa / firma 
 

OFERENTA 

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

 
Adres / siedziba 
  
OFERENTA 

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

 
Adres korespondencyjny 

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

 
Telefon, faks, tel. komórkowy 

 
……………………………………………….. 

 
Proponowana stawka czynszu brutto  
 
Za 18,00m2 powierzchni użytkowej lokalu (z 
podatkiem VAT), będącego przedmiotem oferty  

 
............................. PLN powierzchni użytkowej 
lokalu słownie: ……………………………………. 
……………………………………………………… 
 

Rodzaj działalności prowadzonej w lokalu ……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

2.Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: 
 
Imiona i nazwisko……………………………………………………………………………….  
Imiona rodziców .............................................................................................................. 
Adres zamieszkania ........................................................................................................ 
Nr dowodu osobistego ............................. PESEL ......................... NIP……………....... 
 
Imiona i nazwisko ...........................................................................................................  
.Imiona rodziców ............................................................................................................. 
Adres zamieszkania ....................................................................................................... 
Nr dowodu osobistego ............................. PESEL ......................... NIP………………… 
 
 
3. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

 
a. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego 

rejestru dostarczone do 7 dni przed podpisaniem umowy lub podanie strony internetowej dla 

pobrania; 

b. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami Decyzji o nadaniu  nr REGON                                         

i NIP; 

c. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej –aktualna umowa 

spółki cywilnej; 

d. oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS; 

e. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w 

formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy. 

 

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego –chyba, że Wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO** 

*wypełnić stosownie do zamówienia. 

** w przypadku, gdy oświadczenie jest bezprzedmiotowe należy je skreślić 

 

 
 
Dębica, dnia …………. 

 
 
                                                                                                               czytelny podpis 
                                                                                                              ( pieczątka firmy) 

 
** niepotrzebne skreślić 

 

 


