
Załącznik  Nr 1 

 

 

 

 

………………………………………………….                 

                  pieczęć Wynajmującego    

  

 

Formularz do postępowania na najem przestrzeni biurowej 

 

Nazwa i adres Wynajmującego: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….   

Adres poczty elektronicznej: ................................................ 

Numer telefonu: ....................................................................  

Numer REGON: .................................................................. 

Numer NIP: ......................................................................... 

Numer KRS: ......................................................................... 

 

W odpowiedzi na postępowanie na najem przestrzeni biurowej na potrzeby  

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,  

Oddział w Koszalinie i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koszalinie ,   

oferujemy najem pomieszczeń biurowych i socjalnych za cenę 1m2: 

Cena netto.................................................... zł. 

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

Należny podatek VAT (….…%) ……………………..... zł. 

Cena brutto...................................................zł.  

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

(DODATKOWE KRYTERIA) ……………………………….. 

 

Oświadczam (y), że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w postępowaniu na najem 

przestrzeni biurowej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim 

zawarte. 

2. Powyższa cena brutto za 1m2 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Najemca  

w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług, 

wszelkie opłaty eksploatacyjne, w tym sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń 

biurowych i pomieszczeń ogólnodostępnych a także wokół budynku, prąd, gaz, woda  

i ścieki, centralne ogrzewanie, monitoring, korzystanie z mebli, wywóz nieczystości,  

ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości i inne niewymienione opłaty. 

3. Najem będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym 

fizycznych: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

4. Posiadamy prawo własności / uprawnienia do wynajmowania  lokalu. 

5. Wystawimy Najemcy co miesiąc fakturę VAT / rachunek. 

6. Posiadamy rachunek bankowy, na który Najemca będzie dokonywał  

co miesięcznych opłat. 

7. Wynajmujemy/ nie wynajmujemy lokal w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej. 



8. Oświadczamy, że nie jesteśmy w stanie upadłości. 

9. Gwarantujemy, że cena wynajmu nie ulegnie zmianie przez min. jeden rok trwania 

umowy. 

 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są (*): 

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej  

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

b) pełnomocnictwo,  

c) .................................................... 

(*niepotrzebne skreślić 

 

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

miejscowość, data                                                                    czytelny  podpis Wynajmującego 

               

1. Oświadczam, że 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 niniejszym formularzu do postępowania 

w celu uczestnictwa w postępowaniu na najem przestrzeni biurowej oraz w dalszej kolejności 

w celu zawarcia i realizacji umowy najmu. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                    czytelny  podpis Wynajmującego 

 

2.  Oświadczam, że zostałem /am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu  

do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie  

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz konieczne  

w celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                    czytelny  podpis Wynajmującego 

 

 

 

 


