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Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu 
 
 

O F E R T A 
 

na dzierżawę obiektu użytkowego Karczma „U Dargoscha” w Klukach Gm.Smołdzino wraz 
przylegającym terenem,  stanowiącym własność Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku o 

powierzchni użytkowej 526,93 m². 
  przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
1. Dane podstawowe: 
 

Nazwa / firma 
 
OFERENTA  

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

Adres / siedziba 
 
OFERENTA  

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

 
Adres korespondencyjny 
 

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

Telefon, faks, tel. komórkowy ………………………………………………………… 

Proponowana stawka miesięczna czynszu 
netto 
 (bez podatku VAT),  

za m2 ……………………..PLN 
słownie:……………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
za całą powierzchnię użytkową ….................................PLN 
słownie:……………………………………………………... 
………………………………………………………………. 

 
 
2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: 
 
Imiona i nazwisko………………………………………………..……………………………... 
Imiona rodziców………..………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania…………………………………………...………………………………… 
Nr dowodu osobistego………..……..PESEL……………………….NIP………………. 
 



 

Imiona i nazwisko………………………..……………………………………………………... 
Imiona rodziców……………..…………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania………………………...…………………………………………………… 
Nr dowodu osobistego………………………..PESEL………………….NIP………………..... 
3. Określenie sposobu zwrotu wadium: 
 
a) Wpłaty wadium w kwocie………………………….zł dokonałem/łam: przelewem  
     bankowym ( w załączeniu przedkładam kserokopię potwierdzenia wpłaty). 
b) W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach 
„Regulaminu przetargu”, proszę o przelanie wadium na rachunek bankowy nr 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z zasadami i warunkami przetargu 
 
Oświadczam, że po zapoznaniu się z zasadami i warunkami przetargu przyjmuję je bez zastrzeżeń i 
w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się podpisać umowę dzierżawy w brzmieniu zgodnie z 
załącznikiem do regulaminu do przetargu.  
 
1. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWI ĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie 
działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 6 miesięcy przed datą 
złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do CEIDG  lub odpisu z KRS, itp.) lub 
oświadczenie, że w/w dokumenty dostarczone zostaną przed podpisaniem umowy; 

2. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP; 
3. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna 

umowa spółki cywilnej; 
4. oświadczenie, że wobec oferenta nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, upadłościowe ani 

nie ogłoszono likwidacji bądź upadłości. 
5. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wg 

stanu na datę ogłoszenia przetargu wydane przez uprawnione organy nie wcześniej niż 3 m-
ce do dnia składania ofert; 

6. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w 
formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z 
kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 

7. kopia potwierdzenia wpłaty wadium; 
8. opis proponowanej oferty kulinarnej; 
 

 
Brak któregokolwiek z dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
 
 
Słupsk, dnia……………….                                                     czytelny podpis oferenta                                                                                                 
                                                                                                        (pieczątka firmy) 
 
                                           


