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OFERTA NA NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO
(nale2y wypelnii wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami)

Dane Oferenta

Nazwisko:

Nazwa (Firma):

Adres Oferenta
(do korespondencti lub siedzlby)

Telefon kontaktowy/Faks

Adres e-mail

Adres lokalu uZytkowego,

kt6rego dotyczy oferta
ul.

Powierzchnia wybranego

lokalu uZytkowego [m2]

powierzchnia l4czna

powierzchnia podstawowa

powierzchnia pomoc nicza

Proponowana stawka ryczaltowa czynszu za lokal
u2ytkowy
' do stawek czwszu za lokale uzytkowe naliczany jest podatek VAT w obowi4zui4cej
wysoko6ci
- stawki czynszu nie obejmuiE dodatkowych swiadczefi tj. optaty za gospodarowanie
odpadami, oplary za ciepla i zimna wodq, energiq itd.

zl nettofmiesi4c za powierzchniQ
podstawowq, ti.

zl netto 112

zt netto/miesi:trc za powierzchniq
pomocnicz4, ti,

zl netto mz
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OkreSlenie rodzaiu zamietzonei prowadzonei
dzialalno6ci w wybranym lokalu
(proponowana branZa I asortyrnent)
- obowi4zek uzyskania opinii, zezworeri lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie
ewentualnej zmiany przeznaczenia lokalu i mozliwosci prowadienia zamienoneJ dzialalnosci
cie2y na najemcy; w czasie oczekiwania na w/w dokumenty, najemca nie jest zwolniony
z obowiEzku wnoszenia oplat crynszowych za najem lokalu,
- najeme nie mo2e prcwadzii w lokalu spnedazy, produkcji i rozpowszechniania Uw. legalnych
Srodk6w oduzai4cych (doparaczyl lub innych substancji psychoaktywnych oraz n ienozenizigoiy
magazynowad material6w latwopalnych i prowadzii dzralalnosci powtdulqcey zakl6canie spoioJu
oraz za$airajlce) Zyciq zdrowiu i bezpieczef scwu mieszkafl c6w

Proponowany okres naimu
umowy zostanq zawarte na czas oznaczony do 36 miesiqcy, z mozliwoscie przedluZenia
na czas nieokreSlony, na wniosek Najemcy, o ile Najemca regularnie wSrwlqzule slq
z oplacania czynszu i innych oplat dodatkowych zwi4zanych zbieiEcq et<sptoatac;a fokatu
oraz prowadzona dziaialnoS6 nie wzbudza protest6w i konflikt6w sasiedzki;h

mreslQcy

Wykonanie remontu na wlasny koszt

- w przypadku budynku bqd4cego wlasnosci4 Wsp6lnoty Mieszkaniowej, w przypadku
planowanej ingerencji w czgs6 nieruchomosci wsp6rnei (np. na powietzenie rilramy,
wymiana instalacji itp,) lub wniosku o sprzedai alkoholu wymagana iest zgoda wsp6lnoty
w formie uchwaly,

nrex
Iwrs
(zaznaczyi wlatciwe)

Zakres prac remontowych

Informacia o wynaimowanych lokalach od Miasta
Gniezna or az dzierzawi onych gruntach

fwvNaluulE
JNIS WYNAIMUIE
(zaznaczyt. wlaiciwe)

O 6 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 dzierZawione
grunty od Miasta Gniezna

nrura zALEGAM
Ezalecau
Irurn DorYCZy
(zaznaczyt wlaiciwe)

O5wiadczam, 2e nie istniej4 okoliczno5ci mogece
spowodowac egzekucjq z moiego mai4tku,
w tym r6wnie2 nie posiadam zalegloSci z t5rtutu
zob ow i4zafi publi cznop rawnych

!rAr, NrE rsrNrEl^q rAKrE oKolrczNoscr
nrvru
(zaznaczyt wlaiciwe-)
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Zal4czniki (aktualne) :
a) w przypadku osoby fizycznej nieprowadz4cej dzialalnosci gospodarczej - kserokopia dowodu osobistego;
b) w przypadku osoby fizycznei prowadz4cej dziatalno5i gospodarcz4 - kserokopia dowodu osobistego, rvydruk

z CEIDG;
c) w przypadku przedsiqbiorc6w - wsp6lnik6w sp6tki cywilnej - kserokopie umowy Sp6lki Cywilnej, wydruk z CEIDG;
d) w przypadku osoby prawnej [wskazai organ do reprezentowania) - kserokopie np. wpisu z Krajowego

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

oraz zaw ar cia umowy naj mu.

Zarz4dGospodarowaniaLokalamidzialaiacnapodstawiearL24ustlustawyzdnia29sierpnialggTr.oochroniedanychosobowych(Dz.u. 
z2oozr.nrLoT

poz. 926 ze zm.) informu je, 2e:
- dane osobowe sa zbierane i przetwa rzanewyl4cznie w postqpowaniu dotycz4cym najmu lokalu uzytkowego,- dane osobowe mogE byi udostqpniane zarz4dcy obiektu i miejskim jednoitkom organizacyynym uczestnicz4cym w procedurze najmu,- osobie, l<t6rej dane dotyczq, przysluguje prawo wgl4du do zebranych danych i ich foprawi-ania.
Przyjqlem do wiadomosci powyisz| informacjg i o6wiadczam,2e dane osobowe podali dobrowolnie i wyrazam zgodg na ich przetwarzanie w zakresiedotycz4rym umowy najmu lokalu uZytlowego.

Gniezno, dnia

Waine Informacje

Podpis skladai4cego ofertq
(osoby prowadzEcej dzialalno56 gospodarczq

a w przypadku os6b prawnych os6b umocowanych do reprezentacjiJ

' najemca zobowi4zany jest do zawarcia umowy najmu, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
i do zabezpieczenia naleZnoSci czynszowych Wynajmuj4cego wekslem in blanco wraz z deklaracjq wekslowq
porQczonego przez dw6ch porqczycieli o udokumentowanych dochodach [w przypadku porqczycieli
pozostaj4cych w zwi4zku malZefiskim talse ich wsp6lmal2onk6w); posiadaj4rych zarobki nie niZsze
niZ Srednia krajowa,

' w przWadku, gdy miesigczna l<rarota netto czynszu z tytulu najmu lokalu u2ytkowego bqdzie niiszaod kwoty
750,00 zl,iedynymzabezpieczeniem roszczeri Wynajmujqcego, bqdzie zlohenie na rachunku Wynajmuj4cego
kaucji o wartoSci trzymiesiqcznego czynszu brutto, Kaucjg brutto nale2y wplaci6 na konto Wynajmuj4cego
o nr  33 9065 0006 0000 0000 6624 0007.

OSwiadczenie o przeksiqgowaniu kwoty wadium
na poczet kaucii zabezpieczaiEcei umowQ
w przypadku rozstrzygniQcia przetargu na korzysc
oferenta

nwynezaM zcoD4 NA IRZEKSTEcowANTE
N NIe WYRAZAM ZGoDY NA PRZEK"SIEGOWANIE
{zaznaczyi wlaiciwe)

Numer rachunku bankowego, na kt6ry
naleLy zwr 6cit. kwotq wadium, w przypadku
nie rozstrzygniqcia przetargu na korzy6d
oferenta, b4di nie wyra2enia z1ody na iegoprzeksiqgowanie

WaSciciel rachunku

Nr rachunku
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