
 

 

OFERTA NAJMU 

na okres ………………………………………… nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę kontenerową, 

food truck, przyczepę gastronomiczną i zaplecze, oraz pod organizację ogródka sezonowego, o 

łącznej powierzchni 45 m2, położonej w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1, 

pozostającego w trwałym zarządzie Parku Kultury w Powsinie. 

 

Dane oferenta: 

(imię i nazwisko, nazwa lub firma oferenta, adres oferenta) 

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

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

Osoba upoważniona do kontaktów: ………………………………………………………………………… 

1) numer telefonu i faksu: …………………………………………………………………….... 

2) adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………… 

3) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany wyżej): 

………………………………………………...……………… 

Oferuję zawarcie umowy najmu nieruchomości o powierzchni 45m2, znajdującego się w Warszawie, 

przy ul. Maślaków 1, na okres …………………………………. według miesięcznej stawki ……………………… 

złotych netto (słownie: .……………………………………….zł). 

Deklaruję stosowanie wyłącznie biodegradowalnych opakowań i sztućców  tak/nie*. 

Jednostkowa cena najtańszej wody butelkowanej o pojemości min. 500 ml będzie wynosić  …………. zł 

brutto. 

W najmowanej nieruchomości zamierzam prowadzić działalność w zakresie: 

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

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

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

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Jednocześnie oświadczam że: 

1. zapoznałem/am się z warunkami, określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz w 

Regulaminie przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w dzierżawę/najem na okres 

powyżej 3 miesięcy do 3 lat nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy 

pozostających w trwałym zarządzie Parku Kultury w Powsinie i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń, 

2. zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i jego wyposażeniem, 



3. zapoznałem/am się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie 

ofert, przyjmuję treść projektu umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej oferty do zawarcia umowy zgodnej z treścią projektu umowy, 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu ofert, przy zachowaniu zasady jawności postępowania 

konkursowego/ i wyniku konkursu ofert. 

 

Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszej oferty wadium zwrócić na konto: 

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

 

 

……………………………………     ………………………………. 

 (Data sporządzenia oferty)                                                         (Podpis oferenta) 

* niepotrzebne skreślić 


