Postępowanie nr DP-011-5/2022

Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania –
Formularz oferty złożonej przez spółkę cywilną
…………………………………………………………….
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTY
Nazwa: Wynajem zewnętrznej powierzchni pod bankomat
przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle w Krakowie

Dane Oferenta Spółki cywilnej
__________________________________________________________________________________

Wspólnik nr 1:
a)

Imię i nazwisko wspólnika: …………………………………………………………………………………………………….

b)

Adres zamieszkania
Ulica: ……………………………………………… numer budynku/lokalu: ……………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………………. Miejscowość: …………………………………………………
Gmina: ……………………………………………………. Powiat: ……………………………………………………………
Województwo: ……………………………………………………………

c)

Oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa wspólnika tworzącego spółkę cywilną (firmy): ……………………

d)

Numer identyfikacji podatkowej wspólnika (NIP): …………………………………………………………………..

e)

Numer identyfikacyjny REGON wspólnika: ……………………………………………………………………………..

f)
Adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wspólnika: ………………………………
………………………………………………………………..
g)

Adres do doręczeń wspólnika: ………………………………………………………………..

Wspólnik nr 2:
a)

Imię i nazwisko wspólnika: …………………………………………………………………………………………………….

b)

Adres zamieszkania:
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Ulica: ……………………………………………… numer budynku/lokalu: ……………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………………. Miejscowość: …………………………………………………
Gmina: ……………………………………………………. Powiat: ……………………………………………………………
Województwo: ……………………………………………………………
c)

Oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa wspólnika tworzącego spółkę cywilną (firmy): ……………………

d)

Numer identyfikacji podatkowej wspólnika (NIP): …………………………………………………………………….

e)

Numer identyfikacyjny REGON wspólnika: ………………………………………………………………………………..

f)
Adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wspólnika: ……………………………….
………………………………………………………………………………..
g)

Adres do doręczeń wspólnika: …………………………………………………………

Czy spółka cywilna prowadzona jest przez więcej niż dwóch wspólników? TAK/NIE* (*niepotrzebne
skreślić)
Jeżeli TAK, należy wskazać dane pozostałych wspólników na osobnej stronie i dołączyć do formularza.

Dane dotyczące spółki cywilnej tworzonej przez wymienionych wyżej wspólników:
a)

Nazwa spółki cywilnej: ………………………………………………………………………………………………………….

b)

Adres spółki cywilnej: ……………………………………………………………………………………………………………

c)

Numer identyfikacji podatkowej spółki cywilnej (NIP): ……………………………………………………………

d)

Numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej: ………………………………………………………………………

e)

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………..

f)

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………

g)

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

h)

Adres strony internetowej spółki cywilnej (jeśli występuje): …………………………………………………..

i)

Imię
i
nazwisko
lub
nazwa
……………………………………………………………………..

pełnomocnika

(jeśli

Imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli występuje): ……………………………………………………..
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OŚWIADCZENIA
1. Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu przetargowym numer: DP-011-5/2022,
prowadzonym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (ul. Wygrana 2, 30-311
Kraków), dotyczącym Wynajmu zewnętrznej powierzchni pod bankomat przy Centrum Obsługi
Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle w Krakowie, zwanej dalej „Powierzchnią”, zgodnie z
odpowiednim Regulaminem postępowania przetargowego.

W związku z powyższym, niniejszym oferujemy miesięczną stawkę czynszu najmu Powierzchni w
wysokości ………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………….) netto.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty.
Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania zawartymi w Regulaminie postępowania, a także w załącznikach
do powyższego Regulaminu. Zarazem oświadczamy, że akceptujemy w pełni powyższe warunki i
wymagania, a także powyższy Regulamin i wszelkie załączniki do niego, jak również nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Przyjmujemy do wiadomości, że czynsz z tytułu najmu Powierzchni zostanie powiększony o
podatek od towarów i usług.
4. Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszej Oferty nie posiadamy jakichkolwiek zaległości z tytułu
płatności na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego, jak i Gminy Miejskiej Kraków,
z jakiegokolwiek tytułu.
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z płatnościami należności publicznoprawnych,
w tym składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także z tytułu
wszelkich zobowiązań podatkowych.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy 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 akceptujemy jej treść.
7. Oświadczam, że nie pozostajemy 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
rzeczone
postępowanie
przetargowe,
jak
również
z pracownikami Krakowskiego Biura Festiwalowego i Gminy Miejskiej Kraków.
8. Oświadczamy, że na Powierzchni zamierzamy prowadzić działalność w zakresie:
………………………………………………………….………………………………………………………………………..
9. Oświadczamy, iż w posiadamy/będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważne przez cały okres trwania najmu.
10. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy 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 istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu przetargu.
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11. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

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

3. 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
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