Załącznik nr 4 do Regulaminu
Konkursu ofert na najem lokalu
w celu prowadzenia bufetu w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa Oferenta
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. .
2. Adres siedziby Oferenta
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. .
3. Adres do korespondencji
a)…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. .
tel.

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

fax

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

e-mail

……………………….…

b) osoba upoważniona do kontaktów (imię i nazwisko, tel. i adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………. .
4. Dane rejestracyjne firmy Oferenta:
a) NIP:

……………………………. ,

b) REGON: ……………………………. ,
c) KRS:

…………………………… , CEIDG (właściwe zakreślić i uzupełnić)

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem konkursu ofert na najem lokalu
użytkowego w celu prowadzenia bufetu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Oświadczam /y ,że aktualnie prowadzę /dzimy działalność gospodarczą w dziedzinie
gastronomii, nie zawiesiłem /liśmy jej na moment składania oferty i zobowiązuję/emy się
do zapewnienia w ciągłej sprzedaży produktów wymienionych w § 2 ust. 11 Regulaminu.
7. Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu Lokalu za 1m2 (bez sali
kawiarnianej):
stawka netto

………………………… zł,

VAT

………………………… zł,

stawka brutto

………………………… zł.

8. Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu Lokalu za 1m2 sali kawiarnianej.
stawka netto

………………………… zł,

VAT

………………………… zł,

stawka brutto

………………………… zł.
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9. Wykaz 10 (5 mięsnych i 5 jarskich) przykładowych oferowanych zestawów obiadowych
(zupa, drugie danie - zgodnie z założeniami dotyczącymi składu i gramatury składników
określonych w § 2 ust. 12 Regulaminu) wraz z proponowaną ceną za każdy zestaw:
Lp.

Zestawy obiadowe (rodzaj, skład, gramatura)

Proponowana cena
za zestaw [zł]

TABELA NR 1 - Zestaw zawierający danie mięsne
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Średnia arytmetyczna cen określonych w pkt. 1-5 dotyczących
zestawów zawierających danie mięsne
TABELA NR 2 - Zestaw zawierający danie jarskie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Średnia arytmetyczna cen określonych w pkt. 1-5 dotyczących
zestawów zawierających danie jarskie

10. Wysokość rabatu cenowego udzielanego w trakcie trwania umowy najmu pracownikom
Wynajmującego w związku z zakupieniem przez nich miesięcznego abonamentu
obiadowego będzie wynosić: ……. % (należy określić). Rabat będzie liczony od średniej
arytmetycznej cen droższego zestawu obiadowego zawierającego danie mięsne,
określonej w wierszu 6 w tabeli nr 1 (tj. zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 2 Regulaminu).
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11. Oświadczam /y, że w celu prowadzeniu działalności gastronomicznej w przedmiocie
najmu w trakcie trwania umowy najmu będę / będziemy zatrudniać ……. (wpisać liczbę
osób) na umowę o pracę, których zakres obowiązków związany będzie
z przygotowywaniem posiłków lub / i obsługą bufetu w przedmiocie najmu.
12. Oświadczam /y, że posiadam /y doświadczenie w obsłudze imprez z udziałem korpusu
dyplomatycznego: ….. lat.
13. Oświadczam /y, że zobowiązuję /emy się do przestrzegania przepisów sanitarnych
w związku ogłoszeniem epidemii / stanu epidemicznego na terytorium Polski.
14. Oświadczam, że nie zostałem / zostaliśmy skazany / skazani prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
15. Zobowiązuję /jemy się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy najmu
ważnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę minimum 100.000,00 zł od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody mogące powstać
w trakcie realizacji tej umowy.
16. Prosimy o zwrot wadium na konto nr:
……………………………………………………………………………………… .
17. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) wykaz usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu, wraz z referencjami,
że usługi zostały lub są wykonywane należycie,
2) kopia polisy ubezpieczeniowej,
3) oryginały pełnomocnictw, jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika (upoważnionego
przedstawiciela Oferenta).

.............................................
( miejscowość, data)

.......................................................
(imię i nazwisko oraz podpis/y Oferenta
albo upoważnionego przedstawiciela Oferenta)
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