
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

FORMULARZ OFERTY 
na konkurs ofert 

 
Najem lokalu w celu prowadzenia 

bufetu/stołówki w budynku 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

przy ul. Batorego 5 w Warszawie. 
 
 
 
 
I. Nazwa i adres ORGANIZATORA KONKURSU: 

 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Batorego 5 

02-591 Warszawa 
 

II. Tryb postępowania: Konkurs ofert.  

III. Nazwa i adres OFERENTA: 
 

....................................................................................... 
 
....................................................................................... 

 
....................................................................................... 

 
....................................................................................... 

 
.......................................................................................   /pieczęć firmowa Oferenta/ 

 
 
REGON ..................................   NIP........................................ 

 

Nr ewidencji / rejestru, EDG
*) 

prowadzony przez................................................... nr ............................... 

Bank ......................................... .................................... nr rachunku ........................................................ 

telefon ................................ faks ................................................ email ..................................................... 

 
 
 
V. Oferta: 

 
1. Oferuję miesięczną stawkę czynszu: 

 

cena brutto:   ..................................   zł/za 1 m
2
. 

 
(słownie: .................................................................................................................................zł) 

 
2. Deklaruję ponadto: 

 
1) termin uruchomienia działalności – najpóźniej do dnia 8.04.2011 r. 
 
2)  warunki  płatności:  Zapłata  czynszu  następować  będzie  z  góry  do  10  dnia  

każdego  miesiąca,  na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego. 

 



 
3. Oświadczam, że: 

 

1) zapoznałem się z Regulaminem konkursu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

2) zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego uwag; 

3) jestem związany ofertą 60 dni od dnia otwarcia ofert; 

4) w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Organizatora Konkursu. 

 

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach od ...... do ........... 

 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) Zestawy dań do Kryterium I do oceny Oferty (załącznik nr 1) 

2) Zestawy dań do Kryterium II do oceny Oferty (załącznik nr 2) 

3) kserokopia dowodu wpłaty wadium z dnia ................. 

4) kserokopia - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

5) kserokopia - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

niezaleganiu w podatkach 

6) kserokopia - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu ze 

składkami 

7) Oświadczenie dot. upadłości i likwidacji (załącznik nr 3) 

8) Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia 

działalności gastronomicznej, zawierające informację o aktualnie prowadzonym 

punkcie gastronomicznym przez okres min. 2 lat 

9) ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

................................dn. ............................ ............................................................................. 
podpisy i pieczęcie osób 

upoważnionych 
do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Oferenta) 
 

*) niewłaściwe skreślić 


