Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy

Nazwa podmiotu:

…………………………………………………….…

Marka handlowa:

……………………………………………………….

Osoba Kontaktowa:
………………………………………………………..
Adres siedziby:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż

Dane kontaktowe:

siedziba firmy:
……………………………………………………......
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Telefon kontaktowy:…………………………………
Faks:…………………………………………………..
e-mail:………………………………………………...

SALON PRASOWY ( działalność handlowo – gastronomiczna) w holu głównym terminala
Oferowana stawka miesięcznego czynszu
gwarantowanego za metr kwadratowy

……../m2

Oferowana, stawka prowizji, zależna od grupy
asortymentowej, wyrażona, jako procent od
przychodów netto uzyskiwanych ze sprzedaży
towarów w Przedmiocie Najmu
Zakładany przez oferenta średni wpływ z
jednego pasażera z podziałem na
poszczególne grupy towarowe






… % prasa,
… % wyroby tytoniowe,
… % gastronomia
… % pozostałe,






… prasa,
… wyroby tytoniowe,
… gastronomia
… pozostałe,

Średni roczny wskaźnik* decyzji zakupowych
spośród wszystkich pasażerów na podstawie
prognozy ruchu pasażerskiego w PLB S.A.
(Załącznik 5)
* Wskaźnik w charakterze informacyjnym, niepodlegający ocenie Komisji.
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……..%

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Zgodnie z warunkami zawartymi w Postępowaniu przetargowym na adaptację i najem powierzchni
do prowadzenia salonu prasowego (działalności handlowo – gastronomicznej) w holu głównym
terminala w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.
JA/MY (imię i nazwisko) niżej podpisani:
………………………………………………
………………………………………………
Reprezentując/y firmę (nazwa firmy, adres)
………………………………………………
………………………………………………
Niniejszym, oświadczam/y, że:
1. nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego ani restrukturyzacyjnego oraz nie
ogłoszono upadłości ani też nie otwarto wobec mnie likwidacji;
2. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek, które jestem zobowiązany płacić
na mocy prawa;
3. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do
prowadzenia działalności w lokalu, którego najem jest przedmiotem niniejszego
Postępowania;
5. moja sytuacja finansowa zapewnia realizację zobowiązań wynikających z najmu lokalu i
zawarcia umowy najmu;
6. potwierdzam, że wykonanie aranżacji wnętrza, umeblowanie, instalacja urządzeń
wewnętrznych i wszystkie inne prace w obrębie lokalu, zostaną dokonane na mój koszt i
ryzyko po uprzedniej akceptacji PLB;
7. akceptuję wszystkie warunki zawarte w Postępowaniu przetargowym;
8. akceptuję wzór Umowy Najmu;
9. zobowiązuję się do uruchomienia działalności w terminie nie później niż 30 dni
kalendarzowych od daty przekazania Przedmiotu Umowy.
………………………………………….
Podpis/podpisy
(imię i nazwisko, podpis, pieczątka)
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru bądź aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oferty - pisemne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do
podpisania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, jeżeli osoby te nie są
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uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji, jako upoważnione do
reprezentowania Oferenta
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Oferty - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Oferty - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Najemca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Oferty - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 do Oferty - Wadium - potwierdzenie wpłaty lub oryginał gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej

Data sporządzenia oferty: dd/mm/rrrr
Termin obowiązywania oferty: dd/mm/rrrr

Niniejszym potwierdzam prawidłowość złożonej oferty.

……………………………………………………………….
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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