OFERTA NA 15 LETNIĄ DZIERśAWĘ
Tarasu przylegających do niego 3 pomieszczeń, szaletu podziemnego
oraz 4 piwnic w budynku będącym własnością SKARBU PAŃSTWA
W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
PołoŜonych na Łysej Górze - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gastronomicznej i obsługę ruchu turystycznego
Nazwa firmy

Adres

NIP

REGON
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej
do występowaniu w imieniu
oferenta

1. Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe w imieniu wyŜej wymienionej firmy
przystępuję do przetargu na 15 letnią dzierŜawę nieruchomości zabudowanej
Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
połoŜonej na Łysej Górze Św. KrzyŜ z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gastronomicznej i obsługę ruchu turystycznego i oferuje czynsz
miesięczny w wysokości:
netto ...................................... słownie .............................................................. zł.
brutto ......................................słownie ...............................................................zł.
2. Oświadczam, Ŝe są mi znane i przyjmuje warunki podane w specyfikacji istotnych
warunków dzierŜawy.
3. Oświadczam, Ŝe posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny i ekonomiczny, a takŜe dysponuję osobami zdolnymi wykonania warunków
dzierŜawy.
4. Oświadczam, Ŝe zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym
przez WydzierŜawiającego po zawiadomieniu o wyborze oferenta pod rygorem utraty
wadium.
5. Do oferty załączam:

1

Nr
załącznika

Tytuł załącznika

Liczba stron
zapisanych

1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert

2

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego wystawione nie
wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert

3

Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzających odpowiednio,
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne wystawionych nie wcześniej niŜ 3
m-ce przed upływem terminu składania ofert.

4

Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca
nie
zalega
z
opłaceniem
podatków,
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert.

5

Oświadczenie pisemne, Ŝe posiada niezbędną
wiedzę
i doświadczenie
oraz potencjał
techniczny, a takŜe dysponuje
osobami
zdolnymi do wykonania zadania

6

Aktualne zaświadczenie Krajowego Rejestru
Sądowego potwierdzające, Ŝe w stosunku do
dzierŜawcy nie otwarto likwidacji lub nie
ogłoszono upadłości.

7

Parafowany i podpisany wzór umowy

8

Kopię przelewu wadium

Uwagi

Oferta nasza zawiera … (słownie: ..................................) stron ponumerowanych i
podpisanych przez osobę upowaŜnioną do występowania w naszym imieniu .

Miejscowość, data

Pieczęć firmy i podpis osoby uprawnionej do
występowania w imieniu oferenta

2

