
Formularz ofertowy – dzierżawa gruntów Przeczka 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zgłoszenie udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym  

na dzierżawę gruntów w Popielnie 

 

………………….., dnia …………… 2019 r. 

 

 

 

   ………………………………………………….                           NIP: ……………………………………… 

      oznaczenie oferenta (nazwa firmy) 

 

 

…………………………………………………….                                                      REGON: ………………………………… 

                           adres 

 

 

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

.…………………………………………….. 

      imię i nazwisko przedstawiciela                                                                                   Telefon kontaktowy 

          

 

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

nr i seria dowodu tożsamości przedstawiciela                                                             e-mail  

     

 

Oświadczam wolę dzierżawy gruntów na czas określony położonych na działkach 1/135 w 

obrębie Wierzba i proponuję następującą kwotę miesięcznego czynszu dzierżawy: 

 

 

proponowany roczny 

czynsz w złotych  

(cyframi i słownie) 

 

 

 

krótki opis planowanej działalności  

 

  

 

 

Oferowana kwota nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony wg obowiązujących 

przepisów.  

Zobowiązuję się zapłacić pierwszą ratę czynszu w wysokości 1/4 kwoty przedstawionej 

powyżej, w dniu podpisania umowy dzierżawy gruntów. 
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Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości, 

jak również nie istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne lub prawne. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń, 

umożliwiono mi zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym gruntów będących 

przedmiotem dzierżawy. Znam termin otwarcia ofert i wiem, że mam prawo być obecny przy tej 

czynności, akceptuję postanowienia umowy dzierżawy zawarte we wzorze umowy załączonym 

do ogłoszenia o przetargu, nie zgłaszam w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 

Do oferty dołączam kopię dowodu wpłaty wadium oraz oryginał pełnomocnictwa do złożenia 

niniejszej oferty (jeśli dotyczy), aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG *.  

 

Jestem związany ofertą przez 60 dni od daty otwarcia ofert.  

 

Inne oświadczenia składane przez oferenta: 

W przypadku nie wybrania mojej oferty, proszę o zwrot wadium na nr konta bankowego: 

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

 

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

               czytelny podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia dowodu wpłaty wadium. 

2. Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG (oryginał lub wydruk z Internetu) – 

załączony dokument powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed terminem przetargu, licząc od daty przetargu ustalonej w ogłoszeniu. 

3. Inne – pełnomocnictwo do występowania w imieniu podmiotu, jeśli osoba zgłaszała 

udział w przetargu nie jest właścicielem. 

 


