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 Załącznik nr 4 
do ogłoszenia o przetargu 

nr KA-6/1/2020/F 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Dane Oferenta: 
 

Nazwa firmy/imię i nazwisko : .……………………………………………..……………...……………………………………….; 
Siedziba/adres zamieszkania: ….……………………………………………………..…………………………………….….....; 
adres do doręczeń: ………………………………………………………..………………………………………………………...; 
NIP: ……………………………...; REGON:…………………………………….; KRS lub nr zaświadczenia  
o działalności gospodarczej oraz informacja, przez kogo zostało wydane:…………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą: ………………………………………………… 
………………………………………tel.: …………………………….., e-mail………………………………...………………….. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie o przetargu 
nieograniczonym nr KA-6/1/2020/F na najem terenu będącego własnością Uczelni, z przeznaczeniem pod ustawienie 
samochodu/ów typu food truck, oferuję:  
*proszę o uzupełnienie tabeli wyłącznie dla lokalizacji, którą/e oferent planuje wynająć 
 

L.p. 
Kampus 

Warszawska 24 
I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]               

[zł netto] 

1 

Lokalizacja 1 
(załącznik nr 1)       

 

L.p. 
Kampus 

Warszawska 24 
I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]               

[zł netto] 
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Lokalizacja 2 
(załącznik nr 1)       

 

L.p. 
Kampus 

Warszawska 24 
I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]               

[zł netto] 

3 
Lokalizacja 3 

(załącznik nr 1)       

 

L.p. 
Kampus 
Lea 114 

I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]               

[zł netto] 

4 
Lokalizacja 4 

(załącznik nr 2)       

 

L.p. 
Kampus 
Lea 114 

I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]                       

[zł netto] 

5 
Lokalizacja 5 

(załącznik nr 2)       

 

L.p. 
Kampus 

Al. Jana Pawła II 
I. Powierzchnia najmu 
określona przez oferenta 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 

czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni najmu               

[zł netto] 

Oferowany miesięczny 
czynsz najmu [I.  x II.]               

[zł netto] 

6 
Lokalizacja 6 

II (załącznik nr 3)       
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Oświadczenia: 
1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się oraz akceptuję treść w/w ogłoszenia o przetargu nr KA-6/1/2020/F.  
2. Oświadczam zgodnie z wymogami art. 230 k.s.h., że zaciągane przez reprezentowaną przeze mnie spółkę  

zobowiązanie przewyższa / nie przewyższa* (właściwe podkreślić) dwukrotnie kapitału zakładowego.  
(W przypadku gdy w/w zobowiązanie przewyższa dwukrotnie kapitał zakładowy spółki , proszę o dołączenie do 
niniejszego formularza oferty kserokopię uchwały wspólników upoważniającą do zawarcia umowy, lub też kserokopię 
umowy spółki, jeśli umowa spółki stanowi inaczej). 

1. Oświadczam, że uznaję się za związaną/nego treścią złożonej oferty, przez okres 60 dni od daty upływu terminu na 
złożenie ofert. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb 
przeprowadzenia przetargu zgodnie załączoną klauzulą informacyjną RODO (stanowiącą załącznik nr 5 do 
niniejszego ogłoszenia). 

3. W przypadku przyjęcia przez Wynajmującą złożonej przeze mnie oferty i uznania jej za najkorzystniejszą 
zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującą.  

 

(W przypadku składania ofert przez przedstawicieli lub pełnomocników Oferenta niezbędne jest dołączenie, do niniejszego formularza oferty, 
kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do złożenia oferty i działania w imieniu i za Oferenta np. pełnomocnictwo). 

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

miejscowość i data podpis Oferenta /podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


