
Załącznik nr 1 
do Regulaminu przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego  

przetargu na wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego  
znajdującego się w Zespole Szkól Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców  

Konnych w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 84 
 

 
 

OFERTA 
na wynajem lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkól Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców 
Konnych w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 84 o powierzchni 10,20 m2 
przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
sklepiku szkolnego. 
 
l. DANE PODSTAWOWE: 
 
Imię i nazwisko* /nazwa 
firmy* OFERENTA 
 

 
 

Adres /siedziba  
OFERENTA 

 

 
Nr Pesel*/ Nr NIP* 
 

 

 
Adres korespondencyjny 
 

 

 
Telefon, faks, tel. komórkowy 
 

 

 
 
Proponowana stawka czynszu 
brutto 
 
 

 
…………..PLN w okresie od m-ca IX do VI każdego roku 
 
Słownie:……………………………………………………. 
(z wyłączeniem dni, w których wprowadzona zostanie 
nauka zdalna – naliczanie proporcjonalne)  

*niepotrzebne skreślić 
 
 
2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: 
 
Imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………. 
 
Imiona rodziców ……………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 
 
Nr dowodu osobistego ………………………..PESEL ……………….NIP………………….. 
 
 



3. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: 
a. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego 

prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 
6 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.),  

b. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;  
c. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna 

umowa spółki cywilnej,  
d. aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami 

wg stanu na datę ogłoszenia przetargu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. 
opłatach,  

e. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa 
udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia 
umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika, 

f. klauzula RODO 
 
4. Zapoznałem/am się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi 
w ogłoszeniu  warunkami umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.  
5. Znany jest mi stan nieruchomości oraz jestem świadomy, iż na mnie ciąży obowiązek 
uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości 
prowadzenia zamierzonej działalności.  
6. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Wynajmującego. 
 
 
 
Grajewo, dnia ..................................... 
 
       ……………………………………….. 

czytelny podpis oferenta  
  (pieczątka firmy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 


