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   Załącznik nr 1 
 
 
 

OFERTA NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH TAXI 
 
 
Adres:      ............................................................................... 
 
Powierzchnia całkowita:   ............................................................................... 
 
 
 

1. DANE PODSTAWOWE 
 

 Imię i nazwisko/nazwa/firma Oferenta 
 
..................................................................................................................................................................... 

 

 Adres/siedziba Oferenta 
 
..................................................................................................................................................................... 

 

 Adres korespondencyjny 
 
..................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 Proponowana stawka czynszu netto ( bez podatku VAT) – zapis liczbowy i słowny 
(przedmiotu oferty – jednoznaczna bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów) 

  
  ...................................................... PLN 
 
Słownie: ....................................................................................................................................................... 

 

 
 

2. DANE DODATKOWE 
 

 Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: 
 
Imiona i nazwisko ........................................................................................................................................  

Adres zamieszkania .....................................................................................................................................  

Nr dowodu osobistego ...............................................................................................................................  
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Imiona i nazwisko .......................................................................................................................................  

Adres zamieszkania ....................................................................................................................................  

Nr dowodu osobistego ............................................................................................................................... 

 
 

3. OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami konkursu na najem stanowisk 
postojowych, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
„POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna, położonych przy Al. Jerozolimskich 144, 
tekstem umowy najmu stanowiącej załącznik nr 2 do konkursu, którą akceptuję bez 
zastrzeżeń. 
Oświadczam, że dokonałem oględzin i zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym. W 
przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmniejszenie stawki czynszu 
ustalonej w konkursie. 

 
Oświadczam ponadto, że znany mi jest stan prawny dotyczący sposobu i trybu 
postępowania dotyczącego korzystania z nieruchomości, na której usytuowane są 
stanowiska postojowe stanowiące przedmiot najmu, jako niepodlegającej prawu najmu i 
wymagającej odpowiedniego uzgadniania i uzyskiwania zgody Spółki, jak również 
oświadczam, że przed rozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami 
prawa zgody, zezwolenia i koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej na 
przedmiocie najmu. 
 
Oświadczam, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura 
informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji 
gospodarczych oraz (w przypadku osób prawnych) nie jest w stanie likwidacji ani 
upadłości. 
 
Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają 
rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 
 
Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych 
dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, zostanie odrzucona. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz realizacji umowy 
najmu miejsc postojowych. 
 
 
Warszawa, dnia ...............................                       ...................................................... 

         Czytelny podpis oferenta 
                (pieczątka firmy) 

**niepotrzebne skreślić 


