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Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego – Formularz ofertowy 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 
Nr telefonu: ……………………………. 
Adres e-mail …………………………… 
Nr NIP: ………………………………… 
Nr REGON: …………………………… 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni 
Aquarius- Mokis, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myślenice o powierzchni 52,5 m2  z 
przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu 

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej 
poniżej 130 000 zł, opublikowanego stronie internetowej www.basen.myslenice.pl. oraz 
www.mokis.myslenice.pl 

 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania cenowego oraz zapisami 

umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego  i nie wnosimy 
do nich żadnych zastrzeżeń. 

2) Oferowana wysokość czynszu za 1m2 wynosi …………………………… netto. 
3) Oferowana wysokość czynszu za 1m2 wynosi …………………………… brutto. 
4) Oferowana wysokość czynszu za cały lokal tj. 52,5 m2 wynosi ……….netto. 
5) Oferowana wysokość czynszu za cały lokal tj. 52,5 m2 wynosi ……….brutto. 
6) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w umowie 

przedmiotowego postępowania stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania cenowego. 
7) Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia zgodnie z postanowieniami 

zawartymi     w projekcie umowy i ofercie.  
8) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
9) Oświadczam, że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

RODO oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (W przypadku gdy wykonawca 
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Parafka sporządzającego:                 Parafka Głównego Księgowego:                   Parafka Dyrektora MOKiS:   

 

nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

………………………………………………….. 
 (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do złożenia oferty) 
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