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  Załącznik Nr 1 do REGULAMINU 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

……………….…………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP…………………………………….………………….. 

REGON …………………………………………..….…. 

telefon ……..……………………...…………..….….. 

adres e-mail ……………………………….…..….. 

 

Służewski Dom Kultury  

w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

ul. Jana Sebastiana Bacha 15 

02-743 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie ofert na najem lokalu celem prowadzenia działalności 

gastronomicznej w nieruchomości Służewskiego Domu Kultury przy ul. Bacha 15 w Warszawie, 

niniejszym: 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i uznajemy się za związanych określonymi  

w nim postanowieniami i zasadami postępowania, 

3. Oferujemy stawkę czynszu miesięcznego za najem lokalu w kwocie netto 

………………………. zł  

(słownie złotych:….........................................................................................................) 

powiększoną o podatek VAT (23%) w wysokości……….………… zł.  

(słownie złotych: ….........................................................................................................),  

co w wyniku daje kwotę brutto……………….…….…zł   

(  słownie złotych ………………………………………………………………………) 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym lokalu i w przypadku wyboru 

naszej oferty i zawarcia z nami Umowy, nie będziemy zgłaszać w trakcie jej obowiązywania 

roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie  

i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim działalności. 

5. Zgłaszamy następującą propozycję nazwy kawiarni : ……………………………………….. 

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

6. Zgłaszamy następujący opis proponowanej działalności kawiarni: 

a) oferowany asortyment potraw i napojów (wraz z szacowanymi cenami) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

b) proponowany program działalności poza gastronomicznej: 

  

….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przed rozpoczęciem najmu uzyskamy 

wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i koncesje na prowadzenie działalności  

w wynajmowanym lokalu. 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do wpłacenia kaucji gwarancyjnej                          

w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT, przed zawarciem umowy 

najmu. 
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9. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

10.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z umową najmu i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy najmu zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach 

określonych w Regulaminie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

 imię i nazwisko: Agnieszka Kosela 

 nazwa: Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

 adres: ul. Jana Sebastiana Bacha 15 

 telefon (22) 843 91 01, 575 002 120 

 adres e–mail: a.kosela@sdk.waw.pl 

11. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu ofertowym, jak i we 

wszystkich Załącznikach, odpowiadają rzeczywistości i są zgodne z prawdą. 

12. Niniejszą Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach oraz dołączamy 

do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia (Załącznik nr 3 do Regulaminu), 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

c) aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania Ofert) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

d) odpis decyzji o nadaniu nr REGON, NIP, 

e) oryginał lub kopię potwierdzonej notarialnie pełnomocnictwa udzielonego w formie 

pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania Oferenta  

w niniejszym Konkursie oraz do zawarcia Umowy. 
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………………….………………, dnia ………… 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis Oferenta) 

 

 


