
 
 
 
…………………………………….                                          Nowy Sącz, dnia ……………... 
                           ( nazwa oferenta ) 

……………………………………. 
                           ( adres siedziby ) 

……………………………………. 
                           ( numer telefonu ) 

 
 

Oferta najmu lokalu uŜytkowego połoŜonego przy ul. …………………………………… 
 

 
1. Rodzaj planowanej działalności: …………………………………………………………… 

 

2. Wysokość proponowanej miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 netto: ………………….. 

 

3. Oświadczam, Ŝe nie zalegam ze zobowiązaniami podatkowymi oraz ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne / lub mam uregulowany sposób zapłaty powyŜszych zaległości*  

i zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenia potwierdzające te fakty wg stanu na dzień 

składania niniejszego oświadczenia w przypadku wygrania przetargu w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania informacji w tej sprawie. 

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………… 
( podpis oferenta ) 

4. Oświadczam, Ŝe nie zalegam ze zobowiązaniami wobec Miasta Nowego Sącza.  

 
…………………………………… 

( podpis oferenta ) 

5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami przeprowadzania przetargów określonymi  

w Zarządzeniu Nr ……./2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia …………………… r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali 

uŜytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeŜeń, w szczególności co do braku moŜliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów 

wykonanych w lokalu prac remontowych i adaptacyjnych, a takŜe kosztów modernizacji i/lub 

wymiany elementów wyposaŜenia lokalu. 

…………………………………… 
( podpis oferenta ) 

 



6. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się i akceptuję stan techniczny lokalu uŜytkowego przy ul. 

……………………. 

 
…………………………………… 

( podpis oferenta ) 

7. Zobowiązuję się do złoŜenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego o poddaniu się 

egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc, co do spłaty zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu 

oraz natychmiastowego opuszczenia lokalu w przypadku zalegania z tymi płatnościami za 

dwa pełne okresy płatności.  

 
…………………………………… 

( podpis oferenta ) 

 

8. Do niniejszej oferty przedkładam*: 

1) Kopię zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej; 

2) Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; 

3) Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

4) Kopię umowy spółki cywilnej; 

5) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

6) Dowód wpłaty wadium. 

 

Na Ŝądanie Komisji Przetargowej zobowiązuję się przedłoŜyć do wglądu oryginały 

dokumentów dołączonych do oferty.  

 
…………………………………… 

( podpis oferenta ) 

 

9. Dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 

Oświadczam, Ŝe zaświadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 8 – w przypadku wygrania 

przetargu – przedłoŜę Urzędowi Miasta w terminie 14 od daty powzięcia wiadomości  

o rozstrzygnięciu przetargu.  

 
…………………………………… 

( podpis oferenta ) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


