Załqcznk nr 4 do Regulaminu konkursu ofęrt na najem powierzchni w budynku
Wysokogórskiego obserwatorium Meteorologicznęgo na Sniezce
w cęlu udostępnienia toalęt dla ruchu turystycznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Konkurs ofert na najery powierzchni w budynku Wysokogórskiego obserwatorium
Meteorologicznego na Snieżce w celu udostępnienia toalet dla ruchu turystycznego.

1.

Pełna Lazwa/imię i nazwisko oferenta:

2. Nr

3

NIP/REGON:

. Adre s

sie

dziby

O

ferenta/mi

ej

sc

a zamte szkania:

4. Adres korespondencyjny:

5. Telefon, adres poczty elektronicznej e-mail:

6. oferowana wysokośó stawki czynszu za najem powierzchni

:

netto:

+VAT Q3vl:
brutto.

7.

Krótki opis dotychczasowej działalnościgospodarczej oferenta:

8. Dane personalne osoby/osób upowaznionejlych do podpisania umowy:

Adres
zamieszkarlia'.

Nr dowodu osobisteso:.. ....

.

Załącznknr 4 do Regulaminu konkursu ofęrt

na najem powierzchni w budynku
Wysokogórskiego obserwatorium Meteorologic znego na Snięzce
w cęlu udostęonięnia toalęt dla ruchu turvstvczneso.

9.W zał4czentu:

a)

Stosowne dokumenty rejestrowe: wystawione nie wczęśniej ntŻ trzy miesi4ce
przed terminem konkursu tj. odpis z właściwegorejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dztał.alnoŚci
Gospodarczej, kserokopia dowodu tozsamoŚci (mogą byó wydruki lub kserokopie)
b) dowod wniesienia wadium (moze być kserokopia dokumentu potwierdzającego
wpłatę),
c) oświadczenie, na jaki rachunek bankow1r na|eiy dokonaó ewentualnego zwrotu
wadium,
d) oświadczenie, o niezaleganiu z opŁacantem podatków otaz składek na
ubezpteczenie zdrowotne lub społeczne,
e) dokumenty poświadczająceprowadzenię działalnościgospodarczej,w tym obsługę
ruchu turystycznego na terenie Narodowych Parków ptzez okres co najmniej 3 lat,
0 dokumenty poświadczająceprowadzenie działalnoŚci gospodarczĄ w tym obsługi
ruchu turystycznego na obiektach górskich przęz okres co najmniej 3 lat,
- dokumentami poświadczaj4cymi prowadzenie działalnościokreślonej w punktach
,,ę,, I ,,r, mog4 być umowy, referencje lub oŚwiadczenia oferenta.
10. oświadczenia

a) OŚwiadczam, Że zapoznałemlam się z

regu|aminem konkursu, trybem odbioru
wadium i tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeŻet.

b) oświadczam,Że zapoznałent/am

się ze stanem faktycznym i technicznym przedmiotu

najmu i go akceptuję.

c)

Zobowiązuję się do wpłaty kaucji gwarancyjnej w kwocie 15000

zł (piętnaście

tysięcy zł)

d) OŚwiadczam,

Że przedrozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami
plawa zezwo|ente i koncesje na prowadzęnte działalnościgospodarczej w wynajętym
lokalu.

e) oświadczam, ie wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie
rzeczywistoŚci i złozone zostały przeze mnie zgodnie z pra-wdą'

0

odpowiadają

oświadczam, źze we własnym zakresie uzyskam stosowne zezwolenla na wjazd na
i uiszczę stosowne opłaty z tego tytułu.

teren Karkonoskiego Parku Narodoweg o

i) oświadczam' ie

wyraŻam zgodę na przetwaruanie danych osobowych
niezbędnym do przeprowadzęnta konkursu orazręalizacji umowy najmu.

Wrocław, dnia

.

...... 20|7

r,

(podpis)

,!ir."t

w zakresie

