
 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu ofertowym  

– najem pomieszczeń ……………….. 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

  

Nazwa Oferenta  ..............................................................................…………………………………………. 

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

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

Numer KRS/ CEDiG ……………………………… 

Adres, na który Muzeum ma przesyłać korespondencję (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo):      

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

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

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

FAX  .........…………………………………………......... 

NIP ….………………………………………………… 

 

 Do: nazwa i siedziba Ogłaszającego przetarg:     Muzeum Zamkowe w Malborku 

ul. Starościńska 1 

82-200 MALBORK 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu ofertowego na najem pomieszczeń zlokalizowanych na terenie 

Zamku Średniego o łącznej powierzchni o 91,6 m
2 

oraz piwnica o powierzchni 15 m
2
 z 

przeznaczeniem na galerię bursztynu, z funkcją pokazową - składam niniejszą ofertę na zawarcie umowy 

najmu na okres od dnia 01.05.2018r. do dnia 31.03.2020r.  i: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami i wymogami zamieszczonymi w ogłoszeniu o przetargu i 

składam ofertę na najem przedmiotu określonego w ogłoszeniu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu najmu, który uznaję za wystarczający 

do realizacji celów wskazanych w Ogłoszeniu i składanej ofercie.  

  

3. Oferuję miesięczny czynsz najmu: 

a) w okresie od 1 maja do 30 września - cena netto: ................................ PLN 

(słownie: ..........................................................................), kwota podatku VAT: ......................PLN,     

cena brutto:…………………………PLN, 

b) w okresie od  1 października do 30 kwietnia - cena netto: ..................... PLN (słownie: 

....................... ...................................................), kwota podatku VAT: ...................... PLN, cena 

brutto:…………………………PLN, 

c) łączna kwota czynszu za cały okres najmu wynosi netto ……….... PLN, brutto: ………… PLN. 

4. Wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  zostało wniesione w dniu 

……………….. w gotówce/przelewem bankowym. Zwrotu wadium proszę dokonać na konto: 

…………………………………………............ 

 



 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

 

6. Oświadczam, że załączony do ogłoszenia o przetargu 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. W przypadku powstania obowiązku uzyskania zgody organu 

nadzorującego, zobowiązuję się do podpisania umowy po uzyskaniu takiej zgody. 

 

7. Wraz z Formularzem ofertowym składam następujące dokumenty: 

a) koncepcję funkcjonalno-użytkową przedmiotu najmu wraz z wizualizacją,  
b) dowód uiszczenia wadium, 

c) parafowany projekt umowy najmu, 

d) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płatnościach, 

e) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach, 

f) pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Oferenta, 

g) inne dokumenty: ………………………………………………………….. (wymienić). 
 

  

 

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

        

 

 ...................................................................................... 

(podpis Oferenta)  

 

 


