
Strona 1 formularza ofertowego 

Załącznik nr 5 

 
Do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie 

43 – 200 Pszczyna 

ul. Sygietyńskiego 20 
 

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie  miejsca handlowego przy ul. 

Katowickiej w Pszczynie.  

 

JAN KOWALSKI 
 imię, nazwisko/nazwa Dzierżawcy 

 

12-345 MIEJSCOWOŚĆ, UL. PRZYKŁADOWA 123 
/dokładny adres Dzierżawcy / 

 

12 345 67 89                                   0000000000                             000000000 
        Nr telefonu                                                    NIP                                       REGON 
 

/w przypadku składania ZGŁOSZENIA przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum/. 

 

1. Zgłaszam udział w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na 

wydzierżawienie miejsca handlowego w strefie: 

- STREFA A : ………………………………………0………………………………….……………………. 

                                                                 (podać liczbę stanowisk – od 0 do 12, za które opłacono wadium) 

- STREFA B : ………………………………………3………………………………….…………………….. 

                                                                 (podać liczbę stanowisk – od 0 do 46, za które opłacono wadium) 

 

2. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszego ZGŁOSZENIA zobowiązujemy się do podpisania 

umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym w komunikacie  o wyniku przetargu, zgodnie z podanymi 

warunkami oraz obowiązującym terminem. 

3. Nr konta na które należy zwrócić wadium w razie nie wybrania zgłoszenia.................................    

1234 5687 9123 4567 8912 3456 7890 ............................... 

4. Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowe zabezpieczenie i stan techniczny obiektu handlowego 

umieszczonego w pasie drogowym oraz dotrzymanie warunków umowy.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki 

bez zastrzeżeń. 

 
PSZCZYNA,     dnia                 12.10.2017 
      /miejscowość/                                          /data/ 

 
Załączniki: 

1) aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą wydruku nie przekraczającą 3 

miesiące przed datą złożenia zgłoszenia, lub - aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego, z datą wystawienia nie 

przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia; lub zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu 

specjalnego produkcji rolnej z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia; 

2) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w 

przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia zgłoszenia (w przypadku zawierania umów przez pełnomocnika 

wymagane jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa do podpisania umowy); 

3) Kopia dowodu wpłaty wadium. 

 

                                                          ........................................................................... 
 /podpis osoby uprawnionej osób uprawnionych  

do reprezentowania Dzierżawcy/ 

ZGŁOSZENIE – PRZYKŁAD! 


