
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Na najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni i zajęć fitness w budynku 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20” znak sprawy: 

ZP/B/01/2021. 

1. Organizator Przetargu: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: 

NIP ……………………………..…………………………………………… 

REGON ................................. ………………………………………………… 

Nr. Tel/fax .............................. …….………………………………………….. 

e-mail…………………………….…..……………………………………… 

3. Przedmiot oferty i cena oferty. 

Nawiązując do ogłoszonego przez Organizatora Przetargu niniejszym składam ofertę na 

najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć fitness w budynku ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20 o łącznej 

powierzchni użytkowej – 381,22 m
2
 w tym: 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie siłowni – 106,86 m
2
 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie np. zajęć fitness – 114,63 m
2 

- powierzchnia zaplecza sanitarnego – 159,73m
2 

Cena ryczałtu za 1 miesiąc najmu: 

cena netto..................................................................................................................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT............................................................................................................................zł 

cena brutto................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Cena ryczałtu za całość zamówienia tj.  okres 3 lat (36 miesięcy): 

cena netto..................................................................................................................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT............................................................................................................................zł 

cena brutto................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................)  

4. Osoby do kontaktów z Organizatorem Przetargu 

.……………………………………… tel. kontaktowy:…….………… faks: ………………… 

5. Oświadczenie dotyczące postanowień ogłoszenia o przetargu. 

Oświadczamy, że:  



1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ją w pełni. 

3) Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i wykonania umowy 

najmu na warunkach określonych w ogłoszeniu. 

5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Organizatora Przetargu. 

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.    

7) Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

.............................................., w formie: ........................................................................ 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

………………………..…..……………………………………………………………  

6. Złożenie oferty 

Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

7. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej 

oferty są: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………...……… 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ............................................................................................................................................. 

 

 

 

………………….., dnia……………………………   ……………………………. 

            Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 


