Załącznik numer 3 do Regulaminu

OFERTA
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu na najem powierzchni uzytkowej z przeznaczeniem
na prowadzenie kawiarni autorskiej w budynku Muzeum Warszawy przy ulicy Rynek Starego
Miasta 40
Imię i nazwisko oraz nazwa firmy i jej siedziba / nazwa firmy i jej siedziba:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
NIP: ………………………….. REGON: …………………………….. KRS: ……………………………….
Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:
Pan/Pani*…………………………………………………………………..
Nr tel.:…………………………………………….,………………………..
Adres e-mail:……………………………………………………………….
Oferuję:
a) wysokość

miesięcznej

stawki

czynszu

……………………………...

netto

za

1

(słownie

m2

powierzchni

złotych

Lokalu:
netto:

……………………………………………………………………………………), co daje miesięczny
czynsz w łącznej kwocie o wysokości

……………………………... (słownie złotych netto:

……………………………………………………………………………………);
b) okres najmu Lokalu, nie krótrzy niż 1 rok: …………. ;
c) wysokość zniżek dla pracowników Wynajmującego, członków stowarzyszenia Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy: ……………………. ;
d) Tabela nr 1 Przekąski słodko/słone (do uzyskania max. 20 pkt.)
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Lp.

Wyroby cukiernicze/ nazwa

Główne składniki z jakich zostanie
przygotowany wyrób cukierniczy

Przekąski/ nazwa

Główne składniki z jakich zostanie
przygotowana przekąska

1.
2.

1.
2.

Napoje gorące i zimne ( do uzyskania max. 5 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam że:
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności
gastronomicznej, to jest prowadzę działalność gastronomiczną nieprzerwanie przez okres 12
miesięcy w okresie od …. do …., w : ………………..(nazwa i adres lokalu gastronomicznego)
przed dniem złożenia Oferty,
b) zapoznałem/am się z zasadami Najmu Lokalu i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
c) zapoznałem/am się z Regulaminem i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń;
d) brałem/nie brałem udział w wizji lokalnej i zapoznałem się ze stanem technicznym Lokalu, który
akceptuję bez zastrzeżeń;
e)

nie

są

prowadzone

przeciwko

mnie

jakiekolwiek

postępowania

egzekucyjne

jako

przedsiębiorcy/przedsiębiorstwu, którego/które reprezentuję/prowadzę, a także postępowania
upadłościowe i układowe, którego byłem podmiotem;
f) podałem/am w Ofercie dane zgodnie z prawdą;
g) zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Muzeum Warszawy
https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja-o-przetwarzaniu-danychosobowych.pdf
h) uważam się za związanego/ą niniejszą Ofertą przez okres 60 dni.
Zobowiązuję się do przygotowania Lokalu do prowadzenia Kawiarni na własny koszt w uzgodnieniu
z Organizatorem.
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Dołączam do niniejszej Oferty:
a) Koncepcję prowadzenia Kawiarni przygotowanej zgodnie z wytycznymi Regulaminu;
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopię umowy spółki cywilnej, o ile taka
została zawarta, lub, w przypadku osób prawnych: odpis z właściwego rejestru oraz kopię
umowy spółki potwierdzoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem;
c) w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia Umowy: oryginał lub kopia
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, potwierdzoną przez Oferenta za zgodność
z oryginałem, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika;
d) w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
pozostającego w związku małżeńskim: oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na
zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy.
Niniejszy Formularz Oferty składam na ……………kolejno ponumerowanych stronach.

________________________________________, dnia __________________________________
miejscowość

data

____________________________________________________
Podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy
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