
      
       Warszawa dnia ………………………………. 

OFERTA 
 
1. Dane oferenta: 
 

Imię i nazwisko oferenta / Nazwa firmy 
 
………………………………………………………………………………………………………...   
 

………………………………………………………………………………………………………...   
 
PESEL/Nr i seria dowodu tożsamości / NIP, REGON 
 
………………………………………………………………………………………………………...   
 
Adres oferenta: 
 
………………………………………………………………………………………………………...   
 

………………………………………………………………………………………………………...   
 
Adres do korespondencji: 
 
………………………………………………………………………………………………………...   
 

………………………………………………………………………………………………………...   
 
 

Telefon, adres poczty elektronicznej: 
 
………………………………………………………………………………………………………...   
2.  Niniejszą ofertę składam na dzierżawę terenu o powierzchni ……. m2, położonego  
przy ……………………, stanowiącego ogródek działkowy nr ………… *  
 
*wypełnić podając numer w przypadku składania oferty dotyczącej ogródka działkowego 
 
3. Oferowana stawka czynszu dzierżawnego netto wynosi: 
a) gdy oferta dotyczy ogródka działkowego:  
 
……………………… zł za 1 m2 / na rok (słownie: ………………………………………………………………………………… 
………………………………… zł za 1 m2 ). 
 
b) gdy oferta dotyczy dzierżawy nieruchomości przy ul. Wóycickiego lub Racławickiej: 
 
……………………… zł za 1 m2 pow. działki/ na miesiąc (słownie: ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. zł za 1 m2 ). 
 
c) gdy oferta dotyczy dzierżawy nieruchomości przy ul. Nowy Świat 21B: 
……………………… zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku/na miesiąc (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… zł za 1 m2 ). 
 



 
 
d) gdy oferta dotyczy dzierżawy nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy lub ul. 
Tarnowieckiej 55: 
……………………… zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku/na miesiąc (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… zł za 1 m2 ) 
oraz 
……………………… zł za 1 m2 niezabudowanej budynkiem powierzchni nieruchomości/na miesiąc 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… zł za 
1 m2 ) 
 
4. Oświadczam, iż znane mi są obowiązki przyszłego dzierżawcy, które przyjmuję do realizacji. 
 
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze regulaminem i akceptuję jego zasady nie wnoszę 
zastrzeżeń. 
 
6. Oświadczam, iż dokonałem/am oględzin terenu i zapoznałem się z jego stanem faktycznym. 
 
7. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez 
wymaganych dokumentów lub posiadająca inne braki formalne zostanie odrzucona. 
 
8.  Oświadczam, iż wadium wpłaciłem/am na konto ZMSP. 
 
9. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią umowy dzierżawy i akceptuje ją. 
 
10. Nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku wyboru innego oferenta: 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 11. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy dzierżawy  
w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości wyniku przetargu. Przyjmuję,  
do wiadomości, że po upływie tego terminu ZMSP jest zwolniony od obowiązku zawarcia ze mną 
umowy. 
 
12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i 
wyniku przetargu. 
 
 

 
 
         
 
        ………………………………………… 
         (podpis) 


