
Załącznik nr 2 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wydzierżawienie powierzchni na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w Wydziale – Leśnictwo 

Miejskie. 
 

Pełna nazwa Oferenta: 

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

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

Adres Oferenta: 

ul. ………………………………………………….    nr…………… kod pocztowy ………………….. 

miejscowość ………………………………   tel………………………….   fax……………………….. 

Regon………………………………………….  NIP  …………………………………………………... 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

…………………………………………………………………………… tel…………………………... 

1. Oferuję za dzierżawę przedmiotu konkursu tj. 1886 m
2 
powierzchni: 

 
Lp. Oferta netto  % VAT Kwota VAT Oferta brutto  

 

 

1 

Czynsz za dzierżawę-cena jednostkowa 

netto za 1886 m
2
 powierzchni / miesiąc: 

………………………………………… 

słownie: 

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

……… 

 

 

………………… 

 

słownie: 

…………………

…………………

………………… 

Czynsz za dzierżawę-cena jednostkowa 

brutto za 1886 m
2
 powierzchni / miesiąc: 

…………………………………………… 

słownie: 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i akceptuję je bez zastrzeżeń. 
 

3. Oświadczam, że spełniam warunki przystąpienia do niniejszego konkursu w zakresie prowadzenia 

własnej działalności w zakresie opisanym szczegółowo w warunkach konkursu – posiadam niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy, niezbędny do spełnienia 

warunków niniejszego konkursu, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

umożliwiającej ich realizację. 
 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą do czasu zawarcia umowy dzierżawy lub 

odwołania/unieważnienia konkursu. 
 

5. Oświadczam, że uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz do sporządzenia 

i podpisania umowy. 
 

6. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Organizatora. 



¹ W tym miejscu Oferent zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały 

do Formularza Ofertowego. 
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7. W przypadku odstąpienia przeze mnie od zawarcia umowy, nie będę rościć pretensji do wpłaconego 

wadium. 
 

8. Oświadczam, że po rozstrzygnięciu niniejszego konkursu oczekuję  zwrotu wadium, w wysokości: 

.....................................…………………………PLN, 

słownie.....................................................................................................………………………………..  

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

na  następujący numer konta w banku: 

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

 
9. Integralną część oferty przeze mnie złożonej stanowią następujące dokumenty

1
: 

 

Zał. nr 1 – odpis z właściwego rejestru, – szt. ……., 

Zał. nr 2 – zaświadczenie z urzędu skarbowego – szt. …….., 

Zał. nr 3 – zaświadczenie z ZUS – szt. …….., 

Zał. nr 4 – oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – szt. ……., 

Zał. nr 5 – oświadczenie, że Oferent nie figuruje w Krajowym  Rejestrze Długów – szt.…..., 

Zał. nr 6 – dowód wpłaty wadium – szt.…., 

 

 

 

 

 

  ……………………………………………. 

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do występowania w imieniu Oferenta 

 

 

 

 

miejscowość ..................................data ...................................... 


