
Postępowanie nr DP-011-4/2022 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania – 
 Formularz oferty złożonej przez osobę prawną lub której ustawa przyznaje zdolność prawną  

 
 

…………………………………. 
miejscowość i data 

 
 

FORMULARZ OFERTY / OFERTY CZĘŚCIOWEJ 
 
Nazwa: NAJEM POWIERZCHNI – INDYWIDUALNYCH POMIESZCZEŃ HANDLOWO USŁUGOWYCH I 

MAGAZYNOWYCH NR 02, 03, 04, 07 W CENTRUM KONGRESOWYM ICE KRAKÓW 

 

Oferta dotyczy Lokalu/i nr ………………………,  

tj. łącznie ……. Lokalu/i /należy wskazać łączną liczbę Lokali, których dotyczy Oferta/ 

 

 
 

DANE OFERENTA 
 będącego osobą prawną (tu np. spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje) 

 lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 
(tu np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) 

 
 
Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres siedziby: 
 

Ulica: ……………………………………………… numer budynku/lokalu: ………………………………………………. 
 

Kod pocztowy: …………………………………………. Miejscowość: ……………………………………………………… 
 

Gmina: ……………………………………………………. Powiat: ………………………………………………………………… 
 

Województwo: …………………………………………………………………….. 
 
Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………… 
 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………………………………………………………………………………. 
 
Numer identyfikacyjny REGON: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji lub nazwy podmiotów uprawnionych do 
reprezentacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Adres strony internetowej podmiotu (jeśli występuje): ……………………………………………………………. 
Imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli występuje): …………………………………………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIA 
 

W imieniu Oferenta: 
 
1. Niniejszym składam ofertę na najem powierzchni – indywidualnych pomieszczeń handlowo 

usługowych i magazynowych w Centrum Kongresowym ICE Kraków, o numerach 
…………………………………, (zwanych dalej „Lokalem” lub „Lokalami”), w przetargu prowadzonym 
przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, zgodnie z odpowiednim Regulaminem 
postępowania. Łącznie składam ofertę na ………… część/części przetargu (należy wskazać liczbę 
części od 1 do 4). 

 
2. Szczegóły oferty przedkładam w załączniku nr 2A, oddzielnie dla każdej części przetargu. 
 
3. Oświadczam, że Oferent uzyskał wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty. 

Oświadczam również, że Oferent zapoznał się z warunkami i wymaganiami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania zawartymi w Regulaminie postępowania, a także w załącznikach 
do powyższego Regulaminu. Zarazem oświadczam, że Oferent akceptuje w pełni powyższe warunki 
i wymagania, a także powyższy Regulamin i wszelkie załączniki do niego, jak również nie wnosi do 
nich żadnych zastrzeżeń.  

 
4. Przyjmuję do wiadomości, że czynsz z tytułu najmu Lokali zostanie powiększony o podatek od 

towarów i usług oraz opłaty dodatkowe związane z eksploatacją Lokali, w tym z tytułu zużycia 
mediów. 

 

5. Oświadczam, że na dzień złożenia niniejszej Oferty Oferent nie posiada jakichkolwiek zaległości z 
tytułu płatności na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego, jak i Gminy Miejskiej Kraków,  
z jakiegokolwiek tytułu. 

 

6. Oświadczam, że Oferent nie zalega z płatnościami należności publicznoprawnych,  
w tym składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także z tytułu 
wszelkich zobowiązań podatkowych. 

 

7. Oświadczam, że Oferent zapoznał się z informacją w zakresie procedury przetwarzania danych 
osobowych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, to jest z klauzulą informacyjną Krakowskiego 
Biura Festiwalowego, zawartą w Regulaminie i akceptuje treść powyższego dokumentu. 

 

8. Oświadczam, że członkowie reprezentowanego podmiotu, ani osoby uprawnione do jego 
reprezentacji nie pozostają w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami komisji 
przeprowadzającej postępowanie przetargowe dotyczące Lokali, jak również  
z pracownikami Krakowskiego Biura Festiwalowego i Gminy Miejskiej Kraków. 

 

9. Oświadczam, iż Oferent przyjmuje do wiadomości, iż za zgodą Wynajmującego oraz Gminy 
Miejskiej Kraków, możliwym będzie zastąpienie Wynajmującego - Strony niniejszej Umowy przez 
podmiot trzeci, w trakcie trwania stosunku najmu, a Oferent, jako Najemca, nie będzie wnosił w 
tej kwestii żadnych zastrzeżeń. 
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10. Oferent oświadcza,   że   w   przypadku wybrania jego  oferty  zobowiązuje  się  do  zawarcia umowy 
najmu z Krakowskim Biurem Festiwalowym, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, na 
warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z Regulaminem postępowania oraz 
istotnymi postanowieniami umowy określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu.  

 

 
11. Do formularza oferty, dołączam następujące załączniki: 

 

1) Załącznik nr 2A w liczbie …………. 

2) ……………………………………. 

3) ……………………………………. 

4) ……………………………………. 

5) ……………………………………. 

6) ……………………………………. 

7) ……………………………………. 

8) ……………………………………. 

9) ……………………………………. 

10) ……………………………………. 

11) ……………………………………. 

 
 

12. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron. 

 
 
 
 
 
 
Podpisy: 
 
1. 
__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji lub oznaczenie podmiotu uprawnionego  
do reprezentacji wraz ze wskazaniem osoby działającej za ten podmiot 
 
__________________________________________________________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby działającej za podmiot uprawniony  
do reprezentacji 
 
2. 
__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji lub oznaczenie podmiotu uprawnionego  
do reprezentacji wraz ze wskazaniem osoby działającej za ten podmiot 
 
__________________________________________________________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby działającej za podmiot uprawniony  
do reprezentacji 
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3. 
__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji lub oznaczenie podmiotu uprawnionego  
do reprezentacji wraz ze wskazaniem osoby działającej za ten podmiot 
 
__________________________________________________________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby działającej za podmiot uprawniony  
do reprezentacji 
 
4. Ewentualnie – jeśli dotyczy: 
 
__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko pełnomocnika lub oznaczenie podmiotu będącego pełnomocnikiem wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska osoby reprezentującej podmiot będący pełnomocnikiem, co dotyczy 
przypadku gdy podmiot będący pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną 
 
__________________________________________________________________________________ 
Podpis pełnomocnika lub osoby działającej za podmiot będący pełnomocnikiem, w przypadku gdy ten 
podmiot nie jest osobą fizyczną  
 
 
 
 
 

 


