Zalq<:znik nr

(

pieczqi

t

ad re;;owa dzie r2awcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Hala o pow. uiytkorjvej 1825 mz

Dane dotyczqce Dzieriawcy:

l\lr t\llD.
l\lr PFl?flNl.

Adres e-mail:

Dotyczy os6b fizycznych prowadzqcych dziafalnoS6
Adres zamieszkania:
Nr dowodu osobistego

Da

ne dotyczqce Wydzieriawiajqcego:

Zaklad Karny w Starem Bornem
Stare Borne

14,

76-020 Bobolicr-.
Przedmiot dzier2awy:

Hala produkcyjpa poto2ona na terenie przylegtym do

gmina Bobolice, powierzchnia hali (pow. u2ytkowa) ok.
pow. ok, 2849 rnz

dziafka rtr 5f31., obrqb 0096 Drzewiany,
26 m', doj6cia, dojazdy i teren utwardzonv

Lp

Przedmiot zam6wienia

j.m

ilo56

2

3

4

c.J.

WartoSd netto*

netto*[zl]

(axs) [zf]

5

6

Hala o pow. 1826 m2 wraz z terenem przylegtym

1

Dzier2awa i pobieranie
po2ytk6w z budynku hali
(nie mniejjak 3,15 z{t)
opfata miesiqczna

m2

(powie r;zch-_
nia
za

1826

budc ,wy)

Dzier2awa i pobieranie

po2ytk6w
z

z

terenu

utwa rdzo nego przyleglego

do budynku hali (nie mrriej

m

2680

m

2644

ni2 0,50 zt) optata

miesieczna
Dzier2awa i pobieranie
3

4

5

po2ytk6w z teren6w
zielonych przyleglych rlo
budynku hali (nie mniej ni2
0,10 zl) oplata miesiqczrna
Dzier2awca zobowiqzuje siq

zatrudniai osadzonyclrr w
liczbie os6b - w przeliczeniu
na pelne etaty,
Okres dzier2awy ( c<l
najmniej5 lat)

pelny

l

tat

latd

X

X

X

X

*do kwot za dzieriawq grunt6w oraz budynk6w zostanie doliczony obowiqzujqcy podatek vat
oraz podatek od nieruc;homo6ciwedtug stawek obowiqzujqcych w gminie Bobolice.

tytufu dzier2awy bqdzie podlegaf waloryzacji dokonywanej z poczqtkiem kazdego
rokur, poczqwszy od kolejnego roku po zawarciu umowy trtzyrzeczonej dzier2awy, stosownie
do 6redniorocznego wskaZnika ceri towar6w i ustug konsurnpcyjnych za rok poprzedni
opublikowanego przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego w drodze obwieszczefi w
dzienniku Urzqdowym llzr:czpospolitej polskiej,,Monitor Polski", Zmieniona wysoko6i czynszu
Czynsz z

obowiqzywai bqdzie ocl nriesiqca naqtqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym opublikowane zostato
w/w obwieszczenie. Waloryzacja bqdzie uwzglqdniona w fakturze i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Czynsz dzieriawny platny bqdzie rpiesiqcznie z 96ry na nastqpujqcy rachunek bankowy
Wydzieriawiajqcego nr ........"."......i.. ......d..0.....,.r., w terminie okre6lonym w
fakturze lub innym dokumencie ksiQgowym.
Pefnomocnik w przypadku skladanid oferty wsp6lnej:
lmiq: ......,....

Nazwisko:

Telefqrn:

fax: .............

OSwiadczenia:

t'
2.
3.

Zepoznallem/lamllismy siq z ogfoszeniem i nie wno/szq/simy do niego zasLrze2eh oraz
zdoby I lemlla m/l iSmy kon ieczne i nfo rm acje do przygotowa n ia ofe rty,
oswiadczam/y, 2e spelniam/y wszystkie warunl<i okreSlone w ogroszeniu,
Skfadam niniejszq ofertq:*
- we wlasnym imieniu
- jako dzier2awca wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie dzier2awy

4. oferta zostala zlo|ona na .,.............stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
5. Do bie2qcego kontaktu w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie dzier2awy wyznaczamfy:

Data i podpis Dzier2awcy

*niepotrzebne skreSlid

