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OFERTANA NAJEMLOKALUUZYTKOWEGO
(nale2ywypelnii wszystkiepola czytelnie,drukowanymi literami)

Nazwisko:

Dane Oferenta
Nazwa (Firma):

Adres Oferenta
(do korespondenctilub siedzlby)

Telefon kontaktowy/Faks

Adres e-mail

Adres

lokalu

uZytkowego,

kt6rego dotyczy oferta

Powierzchnia

ul.

wybranego powierzchnia l4czna

lokalu uZytkowego [m2]

powierzchnia podstawowa
powierzchnia pomocnicza

Proponowanastawka ryczaltowa czynszuza lokal
zl nettofmiesi4c za powierzchniQ
u2ytkowy
podstawowq,ti.

'
do stawek czwszu za lokale uzytkowe naliczanyjest podatek VAT w obowi4zui4cej
wysoko6ci
- stawki czynszu nie obejmuiE dodatkowych swiadczefi tj. optaty
za gospodarowanie
odpadami,
oplaryzacieplai zimnawodq,energiqitd.

zl

netto

112

zt netto/miesi:trc za powierzchniq

pomocnicz4,
ti,
zl

netto

mz
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OkreSlenie rodzaiu zamietzonei
dzialalno6ciw wybranymlokalu

prowadzonei

(proponowanabranZaI asortyrnent)
- obowi4zekuzyskaniaopinii, zezworerilub
decyzji stosownychorgan6w w przedmiocie
ewentualnejzmianyprzeznaczenia
lokalu i mozliwosciprowadieniazamienoneJdzialalnosci
cie2y na najemcy;w czasieoczekiwaniana w/w dokumenty,najemcanie jest zwolniony
z obowiEzkuwnoszeniaoplatcrynszowychzanajemlokalu,
- najeme nie mo2eprcwadziiw lokalu spnedazy,produkcji
i rozpowszechniania
Uw. legalnych
Srodk6woduzai4cych(doparaczyllub innychsubstancjipsychoaktywnych
orazn ienozenizigoiy
magazynowad
material6wlatwopalnych
i prowadziidzralalnosci
powtdulqcey
zakl6canie
spoioJu
orazza$airajlce)Zyciqzdrowiui bezpieczefscwumieszkaflc6w

Proponowanyokresnaimu
umowy zostanqzawartena czasoznaczonydo 36 miesiqcy,z mozliwoscieprzedluZenia
na czas nieokreSlony,
na wniosek Najemcy,o ile NajemcaregularniewSrwlqzule
slq
z oplacaniaczynszui innych oplat dodatkowychzwi4zanychzbieiEcq et<sptoatac;a
fokatu
oraz prowadzonadziaialnoS6
nie wzbudzaprotest6w i konflikt6w sasiedzki;h

mreslQcy

Wykonanie remontu na wlasny koszt

nrex

Iwrs

(zaznaczyiwlatciwe)

- w przypadku budynku bqd4cegowlasnosci4Wsp6lnoty Mieszkaniowej, przypadku
w
planowanejingerencjiw czgs6nieruchomosciwsp6rnei(np. na powietzenierilramy,
wymiana instalacjiitp,) lub wniosku o sprzedaialkoholu wymaganaiest zgodawsp6lnoty
w formie uchwaly,

Zakresprac remontowych

Informacia o wynaimowanych lokalach od Miasta fwvNaluulE
JNIS WYNAIMUIE
Gniezna or az dzierzawi onych gruntach
(zaznaczyt. wlaiciwe)

O6wiadczenieoniezaleganiuzoplatami
za wynaimowane lokale uzytkowe oraz dzierZawione
grunty od Miasta Gniezna

nrurazALEGAM
Ezalecau
Irurn DorYCZy
(zaznaczyt wlaiciwe)

O5wiadczam, 2e nie istniej4 okoliczno5ci mogece
spowodowac egzekucjq z
moiego mai4tku,
w tym r6wnie2 nie posiadam zalegloSci z t5rtutu
zobow i4zafi publi cznoprawnych

rAKrE
oKolrczNoscr
!rAr, NrErsrNrEl^q

nrvru

(zaznaczytwlaiciwe-)
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OSwiadczenie o przeksiqgowaniu kwoty wadium
nwynezaMzcoD4NAIRZEKSTEcowANTE
na poczet kaucii zabezpieczaiEcei umowQ
NIeWYRAZAM
ZGoDY
N
NAPRZEK"SIEGOWANIE
w przypadku rozstrzygniQcia przetargu na korzysc
wlaiciwe)
{zaznaczyi
oferenta

Numer rachunku bankowego, na kt6ry
naleLyzwr 6cit.kwotq wadium,w przypadku WaScicielrachunku
nie rozstrzygniqciaprzetargu na korzy6d
oferenta,b4di nie wyra2eniaz1odyna iego Nr rachunku
przeksiqgowanie
Zal4czniki (aktualne):
a) w przypadkuosobyfizycznejnieprowadz4cej
- kserokopiadowoduosobistego;
dzialalnoscigospodarczej
b) w przypadkuosoby fizyczneiprowadz4cejdziatalno5igospodarcz4
- kserokopiadowodu osobistego,
rvydruk
z CEIDG;
c) w przypadkuprzedsiqbiorc6w- wsp6lnik6wsp6tkicywilnej- kserokopieumowy Sp6lkiCywilnej,
wydruk z CEIDG;
d) w przypadku osoby prawnej [wskazai organ do reprezentowania)- kserokopie np. wpisu
z Krajowego
RejestruSEdowego,
wydruk z CEIDG;
e) petnomocnicy(niewskazaniw KRS)powinni przedstawii stosownepelnomocnictwodo udzialu przetargu
w
orazzawar ciaumowy najmu.
Zarz4dGospodarowaniaLokalamidzialaiacnapodstawiearL24ustlustawyzdnia29sierpnialggTr.oochroniedanychosobowych(Dz.u.
z2oozr.nrLoT
poz.926zezm.)informuje,2e:
daneosobowesazbieranei przetwarzanewyl4czniew postqpowaniudotycz4cymnajmulokalu uzytkowego,
daneosobowemogEbyi udostqpniane
zarz4dcyobiektui miejskimjednoitkomorganizacyynym
uczestnicz4cym
w procedurzenajmu,
osobie,l<t6rejdanedotyczq,przyslugujeprawowgl4dudo zebranychdanychi ich
foprawi-ania.
Przyjqlemdo wiadomoscipowyisz| informacjgi o6wiadczam,2e
daneosobowepodali dobrowolniei wyrazamzgodgna ich przetwarzaniew zakresie
dotycz4rymumowynajmulokaluuZytlowego.

Gniezno,dnia
Podpis skladai4cegoofertq

WaineInformacje
'

'

(osoby prowadzEcej dzialalno56gospodarczq
a w przypadku os6b prawnych os6b umocowanych do reprezentacjiJ

najemca zobowi4zanyjest do zawarcia umowy najmu, zgodnie z istotnymi postanowieniamiumowy
i do zabezpieczenia
naleZnoSci
czynszowych
Wynajmuj4cego
wekslemin blancowraz z deklaracjqwekslowq
porQczonegoprzez dw6ch porqczycielio udokumentowanychdochodach
[w przypadku porqczycieli
pozostaj4cychw zwi4zku malZefiskimtalse ich wsp6lmal2onk6w);posiadaj4rychzarobki nie
niZsze
niZSredniakrajowa,
w przWadku,gdy miesigcznal<rarota
netto czynszuz tytulu najmu lokalu u2ytkowegobqdzie niiszaod kwoty
750,00zl,iedynymzabezpieczeniem
roszczeri
Wynajmujqcego,
bqdziezloheniena rachunkuWynajmuj4cego
kaucji o wartoScitrzymiesiqcznego
czynszubrutto, Kaucjgbrutto nale2ywplaci6na konto Wynajmuj4cego
o n r 3 3 9 0 6 50 0 0 60 0 0 00 0 0 06 6 2 40 0 0 7 .
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