
OFERTA WYNAJMU 
 

Imię i nazwisko oferenta:  

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

Nazwa oferenta:  

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

Adres/siedziba oferenta:  

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

Adres korespondencyjny:…………………………………………………………..………….…. 

Tel. …………………………………..  e-mail:…………………….@……………...…….… 

REGON: …………………………...……..NIP: ……………………………………………..……..… 

Osoba do kontaktu: …………………………………Tel. kom. ……………………….... 

 

W nawiązaniu do Ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na: „Wynajem powierzchni 

użytkowej lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną o 

powierzchni 52 m2 (zlokalizowanego na poziomie „0”) w obiekcie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie”, 

zgodnie ze statutem i Regulaminem OSiR Ochota ja niżej podpisany: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału niniejszym w postępowaniu tj. posiadam 

uprawnienia lub doświadczenie do wykonywania określonej działalności gospodarczej 

objętej zakresem konkursu i mam uprawnienia lub doświadczenie do wykonywania 

przedmiotu konkursu tj. (należy opisać, wskazać ew. uprawnienia): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Zapoznałem/am się z warunkami i informacją o konkursie i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do prowadzenia działalności obligatoryjnej wskazanej w niniejszym 

ogłoszeniu. 

4. Akceptuję treść i warunki określone we Projekcie umowy. 

5. Stawka za wynajem - ……………… zł netto miesięcznie, (słownie złotych netto: 

…………………………..). 

Z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 30,00 zł netto za 1m2. 

6. Pouczony/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 kk, 

własnym podpisem stwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych. 

7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania 

konkursowego i wyniku konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

10. Oświadczam, że nie posiadam: 

1) zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do m.st. Warszawy i 

Skarbu Państwa oraz wywiązuję się z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych 



 
 

wobec m.st. Warszawy  

i Skarbu Państwa, które wynikają z zawartych przeze mnie umów najmu, 

bezumownego korzystania z lokalu użytkowego bądź mieszkalnego;  

2) żadnych innych zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej; 

3) przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu); 

11. Oświadczam, że nie zalegam w płaceniu: 

1) składek na ubezpieczenia społeczne wydawane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

2) podatków i opłat lokalnych wydawanych przez Urząd Skarbowy. 

12. Sposób adaptacji/aranżacji lokalu na potrzeby prowadzenia działalności 
gastronomicznej. 

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

13. Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
................................ ………………20… r.  ……………………………………………………  

(miejscowość)              (data)  (Podpis i pieczątka imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 


