Załącznik nr 2
do Regulaminu wprowadzonego
zarządzeniem nr 1812016
Dyrektora ZBK z dn. 15.07.2016

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

dnia,

r.

OFERTA
Oferent:

Imię i nazwisko oferenta, lub nazwa firmy:

Adres zamieszkania oferenta, lub adres firmy

nr telefonu/ e-mail:

PESEL:

NIP:

Zarząd Budynków
Komunalnych
ul. Ratuszowa 4
82 - 300 Elbląg

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na rezerwację miejsc
handlowych na targowisku przy ul. Płk. Dąbka 99B w Elblągu:
1. Składam ofertę na rezerwację miejsc handlowych i proponuję opłatę miesięczną
w wysokości:
a) miejsce handlowe
nr...
opłata
zł. brutto (słownie zł
.......................................................................................................................................

b) miejsce

handlowe

nr

opłata

zł. brutto (słownie zł

.......................................................................................................................................
c) miejsce

handlowe

nr

opłata

)

)

zł. brutto (słownie zł

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

)

2. Oferowana cena jest kwotą miesięcznej opłaty brutto za rezerwację miejsca
handlowego.
3. Oświadczam, że warunki rezerwacji miejsc handlowych określone w regulaminie
rezerwacji miejsc na targowisku i w ogłoszeniu o przetargu, oraz regulaminie
przeprowadzania przetargów na dzierżawę pawilonów handlowych oraz rezerwację
miejsc
handlowych
na targowisku
miejskim,
stanowiących
gminny
zasób
nieruchomości
Gminy Miasto Elbląg przekazanych
w zarządzanie
Zarządowi
Budynków Komunalnych w Elblągu, w którym biorę udział, zostały przeze mnie
zaakceptowane i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyłam/em konieczne
informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczam, że wzór umowy rezerwacji miejsc obowiązujący na targowisku przy ul.
Płk. Dąbka 99B w Elblągu został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w
przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy, na zawartych w nim
warunkach.
5. Oświadczam, że nie posiadam zobowiązań finansowych wobec Zarządu Budynków
Komunalnych w Elblągu, według stanu na dzień sporządzenia oferty.
6. Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135
z późno zm), w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby
niniejszego postępowania oraz udostępnienia danych osobowych Gminie Miasto
Elbląg celem określenia należności publiczno-prawnych.

podpis Oferenta
pieczątka firmowa
Załączniki do oferty:
l)

potwierdzenie wpłaty wadium

2)

.

3)

.

4)

.

Oświadczenie Oferenta
W przypadku nie wygrania przetargu na miejsce / miejsca
wpłaconego wadium na rachunek bankowy:

1)

handlowe,

z którego dokonano wpłaty

2)

podpis Oferenta

proszę o zwrot

