
Załącznik Nr 5 

do Regulaminu 

przeprowadzania konkursu 

ofert/przetargu 

stanowiący załącznik nr 7 do 

Zarządzenia z dnia 28 marca 

2023 r. Dyrektora Parku Kultury 

w Powsinie 

 

 

Wzór Formularza Oferty 

 

OFERTA NAJMU 

na okres ………………………………………… nieruchomości ……………………….. 

(przedmiot najmu) o pow. …………………… położonej przy  

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, na terenie Parku Kultury w Powsinie 

pozostającego w administrowaniu 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 powierzchni ………………………, znajdującej się w 

Powsinie, przy ul. ……………….………., na okres ………………… według stawki 

miesięcznej  ……………………… złotych netto  

(słownie: .………………………………………………………………………………….zł). 

………………zł (najniższa cena –dodatkowe kryterium w przypadku dwóch takich 

samych najwyższych ofert czynszu) 

Na najmowanej* nieruchomości/powierzchni zamierzam prowadzić działalność  

w zakresie: 

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

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 



Jednocześnie oświadczam że: 

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

ofert/przetargu* oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów 

ofert/przetargów na najem pomieszczeń/powierzchni/dzierżawę gruntów na 

okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem 

pomieszczeń/powierzchni i dzierżawy gruntów na okres dłuższy niż 3 lata i nie 

dłuższy niż 10 lat zlokalizowanych na terenach Parku Kultury w Powsinie, i 

przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń, 

 

2. zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu najmu 

i jego wyposażeniem, projektem protokołu zdawczo-odbiorczego i nie wnoszę 

zastrzeżeń, co do stanu technicznego pomieszczenia/powierzchni, 

3. zapoznałem/am się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 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, 

5. nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości, 

6. nie posiadam zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy, 

7. nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji 

gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji 

gospodarczych, 

8. nie jestem Stroną postępowania sądowego z powództwa m.st. Warszawa, 

9. nie byłem i nie jestem Stroną umowy najmu z m.st. Warszawa, która została 

wypowiedziana z powodu łamania postanowień umowy, obowiązujących 

regulaminów,  

 

Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty: 

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

W przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszej oferty wadium zwrócić na konto: 

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

 

……………………………………     ………………………………. 
 (Data sporządzenia oferty)                                                                   (Podpis oferenta) 

* niepotrzebne skreślić 


