
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu ofertowym  
– dzierżawa stanowisk handlowych położonych na zachodniej stronie Przedzamcza 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

  
Nazwa Oferenta: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Adres, na który Muzeum ma przesyłać korespondencję (kod, miejscowość, ulica, nr 

lokalu, województwo):      

…………………………………………………………………………………………………

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

TEL.  ………………………………………........................  

adres mailowy: ………………………………………......... 

NIP ….………………………………………………… 

 
Do: nazwa i siedziba Ogłaszającego:       Muzeum Zamkowe w Malborku 

ul. Starościńska 1 

82-200 MALBORK 

 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu położonego 
po zachodniej stronie Przedzamcza o powierzchni 9m2/ 18m2/ 27m2/ 36m2/ 45m2 
oznaczonych cyfrą 1/2/3/4/5 na planie sytuacyjnym - składam niniejszą ofertę na 
zawarcie umowy dzierżawy i: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami i wymogami zamieszczonymi w 

ogłoszeniu o przetargu i składam ofertę na dzierżawę przedmiotu określonego w 
ogłoszeniu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy, 
który uznaję za wystarczający do realizacji celów wskazanych w Ogłoszeniu i 
składanej ofercie.  

3. Oferuję miesięczny czynsz dzierżawny: 

a) za stanowisko oznaczone cyfrą 1 w kwocie: cena netto: ................................ 

PLN (słownie: ……..........................................................................), kwota 

podatku VAT: ......................PLN, cena brutto:…………………………PLN, 

b) za stanowisko oznaczone cyfrą 2 w kwocie: cena netto: ................................ 

PLN (słownie: ……..........................................................................), kwota 

podatku VAT: ......................PLN, cena brutto:…………………………PLN, 



c) za stanowisko oznaczone cyfrą 3 w kwocie: cena netto: ................................ 

PLN (słownie: ……..........................................................................), kwota 

podatku VAT: ......................PLN, cena brutto:…………………………PLN, 

d) za stanowisko oznaczone cyfrą 4 w kwocie: cena netto: ................................ 

PLN (słownie: ……..........................................................................), kwota 

podatku VAT: ......................PLN, cena brutto:…………………………PLN, 

e) za stanowisko oznaczone cyfrą 5 w kwocie: cena netto: ................................ 

PLN (słownie: ……..........................................................................), kwota 

podatku VAT: ......................PLN, cena brutto:…………………………PLN. 

4. Wadium za stanowisko: 

a) oznaczone cyfrą 1 w kwocie …………….. PLN zostało wniesione w dniu 
……………….. w gotówce/przelewem bankowym, 

b) oznaczone cyfrą 2 w kwocie …………….. PLN zostało wniesione w dniu 
……………….. w gotówce/przelewem bankowym, 

c) oznaczone cyfrą 3 w kwocie …………….. PLN zostało wniesione w dniu 
……………….. w gotówce/przelewem bankowym, 

d) oznaczone cyfrą 4 w kwocie …………….. PLN zostało wniesione w dniu 
……………….. w gotówce/przelewem bankowym, 

e) oznaczone cyfrą 5 w kwocie …………….. PLN zostało wniesione w dniu 
……………….. w gotówce/przelewem bankowym. 

Zwrotu wadium proszę dokonać na konto: 
…………………………………………............ 

5. Oświadczam, że załączony do ogłoszenia projekt umowy został przeze mnie 
zaakceptowany i w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do 
podpisania umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Muzeum.  

6. Krótki opis proponowanego na danym stanowisku asortymentu:  
Na stanowisku oznaczonym cyfrą …….. będą oferowane 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7. Wraz z Formularzem ofertowym składam następujące dokumenty: 
a) dowód uiszczenia wadium, 
b) parafowany projekt umowy dzierżawy.  

 
 
Miejscowość..............................., dn. ..............................    
           
 

 ........................................................................ 
(podpis Oferenta)  


