
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na 

najem domków handlowo-gastronomicznych 

znajdujących się na terenie Ośrodka Sportowo-

Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach 

 

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA NA NAJEM DOMKU HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 

NA TERENIE OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO „DZIKOWIEC”  

W BOGUSZOWIE-GORCACH 

Imię i nazwisko oraz adres oferenta 

(osoby fizyczne) lub pełna firma (nazwa) 

i siedziba (osoby prawne): 

 

(pieczęć firmowa) 

 

Nr NIP i REGON 

W przypadku osób fizycznych nr PESEL 
 

Adres korespondencyjny: 

 

 

 

Dane teleadresowe do doręczeń: 

nr tel. 

e-mail 

 

Informacja o dotychczasowej działalności 

prowadzonej w ciągu ostatnich 2 lat przez 

oferenta wraz z opisem świadczonych usług: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie rodzaju działalności, która będzie 

prowadzona w domku: 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana kwota opłaty za wynajem 

domku za cały okres umowy (stawka netto) 
 

 

 



 

 

Do oferty załączam wymagane dokumenty: (w zależności od statusu prawnego oferenta) 

 w przypadku osób fizycznych – wydruk aktualny z CEIDG, kopię umowy spółki cywilnej (dotyczy 

oferentów wykonujących działalność gospodarczą w ramach takiej spółki), 

 w przypadku osób prawnych – wydruk z Rejestru Przedsiębiorców  KRS lub innego właściwego rejestru, 

 oryginał (lub kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa, udzielonego w 

formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy wraz z kopią dowodu 

osobistego pełnomocnika, 

 dane personalne osoby/osób uprawnionej/-nych do podpisania oferty wraz ze stosownym pełnomocnictwem, 

jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z właściwego rejestru: 

 

 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………….. 

Nr dowodu osobistego: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do: 

 przygotowania domku będącego przedmiotem najmu do rodzaju prowadzonej działalności na 

własny koszt i własnym staraniem w uzgodnieniu z Wynajmującym, 

 odpowiedniego, zgodnego z przeznaczeniem i wymogami prawa wyposażenia domku na własny 

koszt zapewniając jego atrakcyjny i estetyczny wystrój, 

 prowadzenia w domku działalności zgodnie z koncepcją zamieszczoną w ofercie. 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałam/-em się dokładnie z Regulaminem konkursu, którego warunki przyjmuję bez 

zastrzeżeń, z umową najmu wraz z regulaminem najmu domku, której treść niniejszym akceptuję, 

 dokonałam/-em oględzin domku, zapoznałem/-am się z jego stanem technicznym i akceptuję go, 

 nie toczą się wobec mnie (reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej) postępowania egzekucyjne 

ani postępowania upadłościowe lub układowe, 

 nie figuruję (reprezentowana osoba prawna) w Krajowym Rejestrze Długów, 

 nie jestem dłużnikiem Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, ani Gminy Miasta 

Boguszów-Gorce, 

 wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze 

mnie zgodnie z prawdą, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych podmiotu który reprezentuję*, 

jako oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady 

jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu Oświadczam także, że wiem, iż 

niewypełnienie wszystkich rubryk w formularzu oferty, niezłożenie dokumentów lub braki 

formalne oferty oceniane wg zaproszenia do składania ofert, spowoduje, że oferta nie zostanie 

rozpatrzona. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(data) 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

czytelny podpis oferenta (pieczęć firmowa) 


