Wzór oferty udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego organizowanej przez Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa w dniu 26.03.2013 r.
1. Imię i nazwisko (nazwa )
oferenta............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................
2. Adres zamieszkania (siedziba)
oferenta :...................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................
3. Rodzaj działalności w
lokalu : ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................
4. Proponowana kwota stawki czynszowej za lokal ..........................................zł
(słownie złotych...................................................................................................................za )
.
5. Oferent /* / (działający w jego imieniu i na jego rzecz pełnomocnik)/*/ oświadcza, że:
1) zapoznał się i akceptuje wzór umowy najmu oraz warunki aukcji
2) zapoznał się ze stanem technicznym lokalu określonym w pkt. oraz wyraża gotowość
zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego w stanie technicznym
opisanym w ofercie przetargowej oraz wyraża gotowość
zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego w stanie technicznym
opisanym w ofercie przetargowej
3) przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia własnym kosztem i staraniem wszystkich
spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do lokalu, w tym ewentualnie uzyskania
warunków technicznych przyłączenia, zawarcia z Zakładem Energetycznym umowy
przyłączeniowej, wniesienia opłaty przyłączeniowej oraz wykonania prac związanych
z remontem instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu spełniających wymogi warunków
technicznych przyłączenia.
4)przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez organizatora przetargu informacji
podanej w ofercie udziału w przetargu o profilu działalności, która ma być prowadzona w
lokalu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania
zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami na prowadzenie w lokalu ww. działalności
oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.
5)w przypadku podjęcia w lokalu działalności gospodarczej obarczonej ryzykiem
ingerencji w najbliższe otoczenie, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki
prowadzenia tej działalności ( emisja hałasu, intensywnych zapachów, itp.),
z obowiązkiem uzyskania koniecznych pozwoleń w tym wynikających z przepisów Ustawy
o ochronie przyrody.

.
6.Oferent oświadcza, , że aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, wpisaną pod
numerem ................................ do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy
Rejestr Sądowy * (ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej)*
przez............... ............................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................
( oferent nie prowadzący działalności w dniu aukcji może załączyć oświadczenie
zobowiązujące do uzyskania wpisu przed podpisaniem umowy)
dnia ........................................
..........................................................
( własnoręczny podpis)
/* /- niepotrzebne skreślić oraz (lub) wypełnić
=================================================================

