
        Załącznik Nr 1 do REGULAMINU 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

……………………………………………………………………… 

( pieczęć adresowa Oferenta) 

NIP……………………………………………………………… 

REGON…………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………… 

Adres e-mail………………………………………………… 

 

       GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY 

      

 W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie ofert na najem lokalu użytkowego w celu 

prowadzenia działalności gastronomicznej, mieszczącego się w budynku Kompleksu Sportowo-

Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Różanej 41, 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…………………………………………………………………………………………), podatek VAT (23%) w 

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

( słownie……………………………………….. złotych) 

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 lokalu gastronomicznego 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ZGŁASZAMY następujący zakres działalności lokalu: 

a) Proponowany zakres działalności gastronomicznej: 

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

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

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

b) Proponowany zakres działalności poza gastronomicznej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7) OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru naszej Oferty, przed rozpoczęciem najmu uzyskamy 

wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i koncesja na prowadzenie działalności w 

wynajmowanym lokalu. 



                Załącznik nr 2 do REGULAMINU 

 

                 OŚWIADCZENIE NAJEMCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Składając Ofertę w Konkursie na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności 

gastronomicznej, mieszczącego się w budynku Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy 

przy ul. Różanej 41 oświadczamy że spełniamy warunki określone w Regulaminie tj.: 

 

1) Posiadamy udokumentowane doświadczenia w zakresie usług gastronomicznych na dowód 

czego przedstawiamy wykaz najważniejszych realizacji prowadzonych  w/w. zakresie: 

 

Lp. Nazwa placówki Czas prowadzenia działalności uwagi 

    

    

    

 

2) Nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne. 

3) Nie prowadzi się w stosunku do nas postępowania upadłościowego, nie ogłoszono naszej 

upadłości, ani nie jesteśmy w likwidacji. 

4) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w Konkursie działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające realizację celu Konkursu. 

 

 

……………………………, dn.…………………………2022 roku 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis Oferenta) 


