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Oferta 

w przetargu pisemnym nieograniczonym ogłoszonym dnia 29 września 2021 roku (zn. spr. DA.221.24.2021)  

na dzierżawę obiektu  „Bar pod Tarnicą” w miejscowości Wołosate, własność Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego składam niniejszą ofertę: 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa lub firma oferenta: 

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

Adres/siedziba oferenta: 

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

Adres do korespondencji (wpisać jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz adres e:mail: 

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

Numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli oferent jest przedsiębiorcą: 

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

2. Data sporządzenia oferty: 

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

3. Oświadczenia Oferenta: 

a. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 

b. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 

c. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

d. Oświadczam, że posiadam/ na dzień podpisania umowy będę posiadał/a aktualny rejestr w ewidencji 

działalności gospodarczej(CEDIG), potwierdzający uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności zgodnej  

z przeznaczeniem przedmiotu przetargu. 

 

Ponadto, świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań 
oświadczam, że:  
 

e. Nie zalegam  z opłacaniem podatków lub uzyskałem/łam przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

f. Nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskałem/łam przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

g. W przeciągu ostatnich 5 lat nie odstąpiłem/łam bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy w wyznaczonym 

terminie, w wyniku przeprowadzonego ważnego przetargu.  

 

Data……………………  Podpis …………………………………………… 

 

4. Oferowana wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości z tytułu dzierżawy, sposób  

jej zapłaty: 

oferuję roczną opłatę z tytułu dzierżawy w wysokości ................................................................. zł netto, 

słownie netto: 

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

sposób zapłaty: opłata wnoszona  w następujących ratach miesięcznych: 

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

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

5. Numer konta bankowego dla zwrotu wadium……………………………………………………………………………………………… 

Do oferty □ dołączam / □ nie dołączam *(*należy zaznaczyć właściwą pozycję) dokumenty potwierdzające 

doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej, jak w punkcie 12 ogłoszenia o przetargu. 

 

Data……………………  Podpis …………………………………………… 

 

 

UWAGA! Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 


