Załącznik nr 3
………………………………………
Miejscowość, data
Pieczątka Oferenta

OFERTA
NA NAJEM POWIERZCHNI POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA
1. Dane oferenta
Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko:
Miejscowość:
Ulica, nr lokalu:
Kod pocztowy, Poczta:
NIP:
REGON:
KRS:
Telefon:

2. Proponowana cena
POWIERZCHNIA
CAŁKOWITA

PROPONOWANA
CENA BRUTTO ZA 1 m2

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3 = kol. 1 x kol. 2

630 m2

4. Zamówienie na energię elektryczną
a
Wyszczególnienie

b

c

Cena brutto za 1
Ilość
przyłącze za jeden
przyłączy
dzień Targów

Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1 – fazowe

235,00

Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3 fazowe

495,00

Przyłącze elektryczne 9,1-14 kW – (3x25 A - gniazdo 32 A) 3 fazowe

925,00

Przyłącze elektryczne 14,1-18 kW – (3x32 A - gniazdo 32 A) 3 fazowe

1270,00

d
Łączna wartość
usługi
(b x c)

Przyłącze elektryczne 18,1-25 kW – (3x40 A gniazdo 63 A) 3 fazowe

1870,00

koszt brutto ogółem za energię
zł

3
Koszt brutto ogółem z
energię (d )

x

(Ilość dni)

= Wartość brutto za energię

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami najmu powierzchni pod wyłączną
sprzedaż piwa zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, w szczególności
co do odpłatności za najem oraz z zapisami Regulaminu XXXIV Barzkowickich Targów
Rolnych Agro Pomerania 2022 dla gastronomii, handlu i ogrodnictwa oraz zawartą w
nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim
Ośrodku
Doradztwa
Rolniczego
w
Barzkowicach,
które
rozumiem
i akceptuję w całości.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w
rozporządzeniu 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 (tzw.
RODO) moich danych osobowych zawartych w niniejszej Ofercie, w celu wyboru najemcy
podczas ww. Targów organizowanych przez ZODR i mojego w nich udziału na podstawie
stosownej umowy.
5. Oświadczam, że jestem / nie jest płatnikiem* podatku VAT.

….…………….…………………………………………
Data, czytelny podpis oferenta / osoby upoważnionej do reprezentowania

* niepotrzebne skreślić

