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OFERTA NA NAJEM LOKATU UZYTKOWEGO
(nale2y wypelni6 wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami)

Dane Oferenta

Nazwisko:

Im ie : . - . . . . - . .

Nazwa (Firma):

Adres Oferenta
(do korespondencll lub sledziby)

mtetscou/ncf : knd noczfn

Telefon kontaktowy/Faks

Adres e-mail
@

Adres lokalu uZytkowego,

kt6rego dotyczy oferta
ul

Powierzchnia wybranego

lokalu uZytkowego [mt]

powierzchnia lqczna 1n2

powierzchnia podstawowa ynz

powierzchnia pomoc nicza 1n2

Proponowana stawka ryczaftowa cryns r za lokal
uZytkowy
- do stawek czynszu za lokale uZytkowe naliczany jest podatek VAT w obowiazujqcej
wysokoSci

zl nettofmiesi4c za powierzcftniq
podstawowq, ti.

zl netto x Ir12 =

..,...,z,1.

zl netto/miesi4c za powietzcfiniq
pomocnicz4, ti.

zl netto x m4 =
, , . . , , .2 | ,

- stawlo cz)4lszu nie obejmujq clodatkowych Swiadczen tj. optaty za gospodarowanie
odpadami, oplaty za ciepla i zimn4 wodQ, energig itd.
- stawka czynszu waloryzowana bqdzie w okresach rocznych wg wskaZnika wzrostu cen
towar6w i uslug konsumpryjnych, ogloszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni;
zwaforyzowana stawka czynszu obowiqzywatbqdzie od marca do lutego nastqpnego roku
- najemca zobowi4zany jest do zaplaty podatku od nieruchomoscl w wysokoSci okreslonej
pzez Radq Mlasta Gniezna w drodze uchwaly, a takZe na podstawie art 207 5 7 w zwi4zl<tt
z arL 25+ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., ordynacja poda&owa (Dz. U, z 2072 r.,
poz,749 ze zm,) oraz ustawy z dnia 12 stycznia !99! r., o podatkach i oplatach lokalnych
[t1. Dz.U.z20t4 r., poz.849 ze zm.)
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OkreSlenie rodzaiu zamiezonei prowadzonei
dzialalno6ci w wybranym lokalu
(proponowana branta I asortyment)
- obowi4zek uzyskania opinii, zezwolef lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie
ewentualnej zmiany przeznaczenia lokalu i mozliwosci prowadzenia zamienonej dzialalnosci
ciqZy na najemcy; w czasie oczekiwania na w/w dokumenty, najemca nie jest zwolniony
z obowiqzku wnoszenia oplat czynszowych za najem lokahl
- najemca nie moze prowadzii w lokalu spnedaLy, produkcji i rozpowszechniania Uw. legalnych
sroqKow oour&uEcycn lqopalauy) luD lnnycn substancji psychoatcyurnych oraz niemozebezzgody
magazynowai material6w tdtwopalnych i prowadzid dzialalnoSci powoduj4cej zakl6canie spokoju
onz zaFiajEcej Zyciu, zdrowiu i bezpieczetislwu mieszkafi c6w

Proponowany okres naimu
umowy zostan4 zawarte na czas oznaczony do 36 miesiQcy. z mo2liwo5ciq przedluZenia
na czas nieokreSlony, na wniosek Najemcy, o ile Najemca regularnie wywiezuje siq
z oplacania czynszu i innych oplat dodatkowych zwiqzanych z bie2qcq eksploatacjq lokalu
oraz prowadzona dzialalnoSC nie wzbudza prolest6w i konfliktSw sqsiedzklch

mleslqcy

Wykonanie remontu na wlasny koszt

- najemca wykonuje w przedmiocie najmu, na wlasny koszt i ryzyko prace adaptacyjno -
remontowe oraz maj|ce na celu ulepszenie przedmiotu najmu po uzyskaniu pisemnej
zgody wynajmujEcego, Naklady remontowe i ulepszenia, o kt6rych mowa staj4 siq
wlasnoSci4 wynajmujEcego, a najemca nie bgdzie dochodzii zwrotu wartosci poniesionych
nakiad6w w trakcie trwania najmu, jak i po jego rozwi4zaniu lub wyga3niqciu stosunku
najmu i zrzeka sig wszelkich roszczefi z tego Qltulu, mozliwa jest partycypacja
WynajmujAcego w kosztach remontu na podstawie odrqbnej umowy,
- w przypadku budynk6w zabytkowych lub le24cych w strefie ochrony konserwatorskiej, w
przypadku niekt6rych prac, wymagane bQdzie uzgodnienie projektu z Wydzialem
Architektury i Urbanistyki Urzqdu Miasta Gniezna oraz uzyskania wszelkich niezbgdnych
opinii i zezwolef wymaganych przepisami prawa, iak r6wnieZ uzyskanie akceptacji
projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytk6w Urzqdu Miasta Gniezna (szczeg6lowych
informacii udzi el i zarzqdca),
- w przypadku budynku bqd4cego wlasno5ci4 Wsp6lnoty Mieszkaniowej, w przypadku
planowanej ingerencji w czq56 nieruchomo6ci wsp6lnej (np. na powieszenie reklamy,
wymiana instalacji itp.) lub wniosku o sprzedaZ alkoholu w).rmagana jest zgoda Wsp6lnoty
w formie uchwaly.

nrex
Etup
(zaznaczyt. wla{ciwe)

Zakres prac remontowych

Informacia o wynaimowanych lokalach od Miasta
Gniezna oraz dzierZawionych gruntach

EwvrueluulE
nrurn wYNAIMUIE
(zaznaczyt wlatciwe)

O 5 w i a d c z e n i e o n i e z a l e g a n i u z o p l a t a m i
za wynaimowane lokale uZytkowe oraz dzier2awione
grunty od Miasta Gniezna

lurn zALEGAM
Ezelncevr
INrs DoTYCZY
(zaznaczy(wlaiciwe)

O5wiadczam, Le nie istniei4 okoliczno5ci mog4ce
spowodowad egzekuciq z moiego mai4tku,
w tym r6wnie2 nie posiadam zaleglofici z ertulu
zob owi4zari publiczn oprawnych

Erarc NrE rsrNrEJA TAKrE oKOLrczNoscr
nrute
(zaznaczyt wla!;ciwe)
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Zalqczniki (aktu al n e) :
a) w ptzypadku osoby hzycznej nieprowadz4cej dzialalno6ci gospodarczej - kserokopia dowodu osobistego;
b) w przypadku osoby frzycznej prowadz4cej dziaialnoSi gospodarcz4 - kserokopia dowodu osobistego, wydruk

z CEIDG;
cJ w przypadku przedsiqbiorc6w - wsp6lnik6w sp6lki cywilnej - kserokopie umowy Sp6lki Cywilnej, wydruk z CEIDG;
d) w przypadku osoby prawnej (wskazai organ do reprezentowania) - kserokopie np. wpisu z Krajowego

Rejestru S4dowego, wydruk z CEIDG;
e) pelnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawii stosowne pelnomocnictwo do udzialu w przetargu

oraz zaw ar cia umowy naj mu.

Zazqd Gospodarowania Lokalami dzialajEc na podstawie arl 24 usL 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 ze zm.) informuje, Ze:
- dane osobowe sE zbierane i pzeivarzaneryhcznie w postQpowaniu dotyczEcym najmu lokalu uZytkowego
- dane osobowe mogqby6 udostqpniane zazqdryobiektu I miejskimjednostkom organizacyjnym uczestniczecymw procedurze najmu,
- osobie, kt6rej dane dotycz4 przyslugujeprawo wgledu do zebranych danych i ich poprawiania.
Pzy)qlem do wiadomoSci poryZszq informacjq I o6wiadczam, 2e dane osobowe podajq dobrowolnie i wyra2am zgodq na ich przetwananie w zakresie
dotycz4gnn umowy najmu lokalu u2ytkowego.

Gniezno, dnia

Podpis skladaiqcego ofertq
(osoby prowadz4cej dzialalno66 gospodarcz4

a w przypadku os6b prawnych os6b umocowanych do reprezenacji)
Waine informacie
. najemca zobowi4zany jest do zawarcia umowy najmu, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

i do zabezpieczenia naleZno3ci czynszowych Wynajmuj4cego wekslem in blanco wraz z deklaracj4 wekslow4
porqczonego przez dw6ch porqczycieli o udokumentowanych dochodach (w przypadku porqczycieli
pozostajEcych w zwi4zku mal2efiskim takZe ich wsp6lmal2onk6wJ; posiadaj4cych zarobki nie ni2sze
ni2 Srednia krajowa.

. w przypadku, gdy miesiqczna kwota netto czynszu z tytulu najmu lokalu u2ytkowego bqdzie ni2sza od kwoty
750,00 zl, jedynym zabezpieczeniem roszczefi Wynajmujqcego, bqdzie zloLenie na rachunku Wynajmujqcego
kaucji o warto5ci trzymiesigcznego czynszu brutto. Kaucjg brutto nale2y wplacif na konto Wynajmujqcego
o nr  33 9065 0006 0000 0000 6624 0007.

O6wiadczenie o przeksiqgowaniu kwoty wadium
na poczet kaucii zabezpieczaiEcei umowq
w przypadku rozstrzygniqcia przetargu na korzysc
oferenta

nwynazaM zcoDE NA IRZEKSTEGOWANTE
NruIn WYMZAM ZGoDY NA PRZEKSIEGOWANIE
(zaznaczyi wla(ciwe)

Numer rachunku bankowego, na kt6ry
nale?yzwr6cie kwotq wadium, w przypadku
nie rozstrzygniqcia przetargu na korzy6d
oferenta, b4dZ nie wyraZenia zgody na iego
przeksiqgowanie

Wla(ciciel  rachrrnkrr

Nr rachunkrr
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