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Załącznik 2A – Szczegóły Oferty Częściowej 

 
 

SZCZEGÓŁY OFERTY CZĘŚCIOWEJ 
złożonej w przetargu nr DP-011-1/2022  

na Najem Powierzchni – Indywidualnych Pomieszczeń Handlowo Usługowych I 
Magazynowych Nr 02, 03, 04, 07 

 w Centrum Kongresowym ICE KRAKÓW 
 
 

 
Dotyczy lokalu  nr …………….. 
określonego w rozdziale III ust. 1 Regulaminu postępowania 
 
 
 
1. Rodzaj planowanej działalności 

 
Oferent oświadcza, że w ww. Lokalu zamierza prowadzić działalność w zakresie: 
 
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………… 
 
 
2. Kategoria I: Doświadczenie oraz Renoma 

 
a) Oferent oświadcza, że wykonywał działalność gospodarczą zbliżoną w swym zakresie do 

wskazanej w ustępie powyżej, przez okres ……………………… /należy wskazać liczbę 
lat/, do chwili złożenia niniejszej oferty. 

 
Szczegóły wykonywanej działalności: 
 
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………… 
 
b) Do oferty załączam/nie załączam* /*niepotrzebne skreślić/ dokumentację obrazującą 

oddźwięk medialny/społeczny prowadzonej dotychczas ww. działalności gospodarczej. 
 

 
3. Kategoria II: Niemasowość działalności 

 
Oferent oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą o zbliżonym charakterze w …….. 
/należy wskazać liczbę/ lokalach na terenie Miasta Krakowa.  

 
Adresy lokali: 

.………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Kategoria III: Różnorodność i unikatowość asortymentu lub usług 

Do oferty załączam próbki zdjęciowe, co najmniej 10, najbardziej reprezentatywnych spośród 

produktów, które Oferent zamierza rozpowszechniać w ramach działalności gospodarczej 

prowadzonej w Przedmiocie najmu lub próbki zdjęciowe sprzętu wykorzystywanego do 

wykonywania usług oraz opis/wizualizacje usług, które mają być świadczone. 

5. Kategoria IV: Koncepcja wyposażenia, prezentacji asortymentu i jakości obsługi  

Do oferty załączam koncepcję wyglądu wnętrza Lokalu, sposobu ekspozycji asortymentu, 

a także planowanej obsługi działalności, w tym liczbę zatrudnionych osób, projekt uniformu, 

wymagania dotyczące znajomości języków obcych potencjalnego personelu.  

 

6. Kategoria V: Cena 

Tytułem czynszu za korzystanie z ww. Lokalu Oferent oferuje kwotę: 

 ……………………… zł (słownie: ………………………….. złotych …/100) netto za miesiąc, tj.: 

 

……………………… zł (słownie: ………………………….. złotych …/100) netto za 1m2/miesiąc 

 

 

7. Ubezpieczenie OC 

Oferent oświadcza, iż na dzień złożenia oferty dysponuje ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na dowód 

czego załączam: 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

 

 

 

_______________________________________ 
Imię i nazwisko Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji lub oznaczenie podmiotu 
uprawnionego  do reprezentacji wraz ze wskazaniem osoby działającej za ten podmiot 
 
 
_______________________________________ 
Imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika – jeśli występuje 
 
 
 
______________________________________ 
Podpis – Oferenta, osoby uprawnionej do reprezentacji lub pełnomocnika 
 


