FORMULARZ OFERTY
na konkurs ofert:
na najem lokalu użytkowego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5
I.

Nazwa i adres organizatora konkursu :

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5 , 00-950 WARSZAWA
II.
III.

Tryb postępowania: Konkurs ofert.
Nazwa i adres OFERENTA:

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

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

(pieczęć oferenta )
Nr rachunku bankowego :
.............................................................................................................................................................
NIP ..........................................
telefon....................................faks....................................email ........................................................
IV. Oferta:
Oferuję miesięczną stawkę czynszu:
cena netto: ........................................ zł/za 1 m2 pow. użytkowej + podatek VAT ........ %
słownie netto: .........................................................................................................................złotych;
cena brutto: .......................................... zł;
(słownie brutto .......................................................................................................................złotych;
Oferuję cenę brutto za „DANIE DNIA” dla pracowników Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie
cena brutto za zestaw: ...........................zł (słownie : .....................................................................zł)
Deklaruję ponadto:
1. Warunki płatności: zapłata czynszu następować będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.
2.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, projektem umowy i nie wnoszę
uwag.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pomieszczeń, instalacji, urządzeń i
nie wnoszę zastrzeżeń. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę wnosił
o zmianę warunków umowy w tym zakresie i nie będę zgłaszał roszczeń wobec

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu nakładów poniesionych
na ewentualny ich remont lub modernizację.
4.

Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.

5.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Organizatora Konkursu.
Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach od nr .......... do nr ......... .

6.

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) kserokopia dowodu wpłaty wadium,
2) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
3) kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych należności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
4) oświadczenie (załącznik do Regulaminu Konkursu),
5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.

W załączeniu :
1)

Oświadczenie

.............................................................................
Data i podpis uprawnionego oferenta

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2
w przypadku gdy wykonawca 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).

