Nr sprawy: DKW.231.2.2020

ZAŁĄCZNIK NR 1

…..............................................
/pieczęć Dzierżawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
DO PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ HALI PRODUKCYJNEJ
WRAZ Z CZĘŚCIĄ GRUNTU
w Areszcie Śledczym w Kielcach
nr sprawy: DKW.231.2.2020
Dane Dzierżawcy:
Nazwa: …..................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ….....................................................................................................................................
Miejscowość: ….....................................................................................................................................
Ulica: …..................................................................................................................................................
Nr domu: ….........................................................

Nr lokalu: ….....................................................

Województwo: …................................................

Kraj: ….............................................................

Nr telefonu: ….....................................................

Nr faksu: …......................................................

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

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

Adres e-mail: …........................................................................................................................................
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Adres zamieszkania: ….............................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: …......................................................................................................
Dane Wydzierżawiającego:
Areszt Śledczy w Kielcach
25-563 Kielce
ul. Zagnańska 155
NIP: 959 08 30 522

REGON: 000319902
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Nr sprawy: DKW.231.2.2020

ZAŁĄCZNIK NR 1

W związku z ogłoszonym przez Areszt Śledczy w Kielcach przetargiem na dzierżawę nieruchomości
położonej na terenie zamkniętym Aresztu Śledczego w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce,
składającej się z części działki gruntu nr 1/9, obręb 0006, o powierzchni 2.754,66 m2 oraz budynku hali
produkcyjnej o powierzchni użytkowej: 2.003,59 m 2 znajdującym się na opisanej wyżej części działki nr 1/9,
składam niniejszą ofertę i oferuję przyjęcie w dzierżawę ww. nieruchomości oraz stworzenie i utrzymanie
miejsc pracy dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach na następujących warunkach:
Nr
kryterium

Nazwa kryterium

jm.

1

liczba utworzonych miejsc pracy (w
przeliczeniu na pełne etaty)

etat

x

2

czas utrzymania utworzonych miejsc pracy

rok

x

3

cena czynszu za powierzchnię hali
(minimum: 1,00 zł/m2)

zł/m2

4

cena czynszu za powierzchnię gruntu
(minimum: 0,50 zł/m2)

zł/m2

Ilość

Wartość

x
x

Oświadczam, że:
1. Niniejszą ofertę podpisuję jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego:
pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z KRS*;
2. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK
NR 3 w wyznaczonym przez Wydzierżawiającego terminie;
3. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się i rozumiem/rozumiemy* treść Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę hali
produkcyjnej wraz z częścią gruntu, nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w
Kielcach.
4. Niniejszą ofertę składam:
w imieniu własnym,
jako dzierżawca wspólnie ubiegający się o udzielenie dzierżawy.*

….....................................................
/data i podpis Dzierżawcy/

* niepotrzebne skreślić
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