Oferta winna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym
Załącznik nr 1 do Regulaminu
na najem komunalnych miejsc postojowych
poza konkursem ofert

OFERTA
na najem miejsca postojowego w hali garażowej
budynku komunalnego położonego przy ul ……………….. w Warszawie,
poziom…….., nr miejsca postojowego………. (poz. z listy nr .......)
1.

Dane podstawowe:

Imię i nazwisko /nazwa Oferenta

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

PESEL (dot. osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej)

………………………………………………………………………

NIP (dot. Oferentów prowadzących
działalność gospodarczą)

………………………………………………………………………

Adres zamieszkania / siedziba Oferenta

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

Adres korespondencyjny
(należy wypełnić jeżeli adres ten jest inny
niż adres zamieszkania lub siedziby)

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

Telefon kontaktowy

……………………………………………………………………..

Preferencja TAK/NIE* - kolejność
preferencji

………………………………………………………………………

Miejsce i czas zapoznania się ze stanem
technicznym i usytuowaniem miejsca
postojowego

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

2
Proponowana stawka czynszu (netto)
................................................................................. PLN / m
2
za 1 m powierzchni miejsca postojowego (bez
podatku VAT), będącego przedmiotem oferty
słownie: ..................................................................................

Czy oferent najmuje lokale od Miasta
Stołecznego Warszawy? TAK/NIE*
Jeżeli tak, to proszę podać adresy

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

Czy oferent zalega w opłatach za ww.
lokale? TAK/NIE*

……………………………………………………………………….

Czy Oferent zalega w opłatach wobec
Skarbu Państwa TAK/NIE2

……………………………………………………………………….

Czy Oferent zalega w opłatach w
ZUS/KRUS TAK/NIE2

……………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić
2. Do oferty załączone zostały następujące niezbędne dokumenty (właściwe zaznaczyć):
kopia dowodu rejestracyjnego wystawionego na oferenta (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) / dokument
(m.in.: pisemne upoważnienie) potwierdzający prawo użytkowania jednośladowego pojazdu mechanicznego nie
będącego własnością oferenta wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dowodu rejestracyjnego *;
oryginał / kopia* (potwierdzona za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa notarialnego udzielonego w formie
pisemnej do zawarcia umowy najmu;
w przypadku oferenta pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody
na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.

1

podpis oferenta
……….………………

Oferta winna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym
w odniesieniu do osób prawnych
z prowadzoną działalnością gospodarczą

oraz

osób

fizycznych,

gdy

najem

związany

będzie

dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
datą złożenia oferty (wydruk z rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wypis z KRS) lub oświadczenie o prowadzeniu działalności przez
podmiot składający ofertę, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu,
w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej;
natomiast w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem pełnomocnictwa notarialnego udzielonego w formie pisemnej wraz z kopią dowodu
osobistego pełnomocnika z tym, że w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych,
dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia, że w przypadku wygrania miejsca postojowego
pełnomocnictwo notarialne zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu,
w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej,
w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie
współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
inne (wymienić jakie) ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...…….…………………..
* niepotrzebne skreślić

3. Oświadczenia
Oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których
mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest w stanie likwidacji, ani upadłości. (dot. Oferentów
prowadzących działalność gospodarczą).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami najmu miejsc postojowych, stanowiących własność m.st.
Warszawy, położonych w halach garażowych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej 7 oraz ul. Piaskowej 9 oraz
tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do uiszczania opłat z tytułu najmu miejsca
postojowego (czynsz + media) zgodnie z terminami określonymi w umowie.
Zobowiązuję się do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu wraz z opłatami z tytułu
korzystania ze świadczeń dodatkowych (brutto) w terminie 10 dni od podpisania umowy najmu.
Oświadczam, że dokonałem/am oględzin miejsca postojowego i zapoznałem/am się z jego stanem technicznym. W
przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił/a o zmianę stawki czynszu.
Oświadczam, że zapoznałem się z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1683 z późn. zm.).
Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały
przeze mnie zgodnie z prawdą.
Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim (dotyczy oferentów będących osobami
fizycznymi – w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim koniecznym jest złożenie przez małżonka oferenta
oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu.
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów przed
podpisaniem umowy najmu.

* niepotrzebne skreślić
Warszawa, dnia ........................

…………………………
czytelny podpis oferenta
( pieczątka firmy)

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych oferentów będących osobami fizycznymi jest Miasto stołeczne
Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Bema 70, 01-225
Warszawa oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.
Osoba udostępniająca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest obowiązkowe celem rozpatrzenia i wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z
wybranym oferentem.
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podpis oferenta
……….………………

