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OFERTA NA NAJEM BUDYNKU „L” 

 
            przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie  – o  pow. użytkowej 1 189,05 m2 

 
 

 
 

 

1.  DANE PODSTAWOWE: 
 

 

 OFERENT 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

(proszę dołączyć KRS, NIP, REGON, CEIDG lub inne dane uwierzytelniające Oferenta)   

 

 Telefon, e-mail, ...................................................................................................................................... 
 

 

Wariant I  

Proponowana miesięczna stawka czynszu netto (bez VAT):  

najmu całego budynku  

  

za 1 m2  łącznej powierzchni użytkowej   .............................. zł/m2  

słownie:..................................................................................................................................................... 

  tj.  1 189,05 m2 x ………………..….…zł   =.............................................. zł   

słownie: ................................................................................................................................................... 
 

Wariant II * 

Proponowana miesięczna stawka czynszu netto (bez VAT): 

 

najmu powierzchni kondygnacji  

                                                                             ................................................ (wpisać którego lub których pięter)  

 

za 1 m2  łącznej powierzchni  .................................................................................................... zł/m2  

 

słownie: ............................................................................................................................................ 
  

 tj. ………………………………  m2 x………….…zł   =..................................... zł   

* Wynajmujący zastrzega możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofertę złożoną dla Wariantu II  w przypadku złożenia przez 

innego oferenta oferty w Wariancie I  
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2. Rodzaj działalności wykonywanej w budynku ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

z zastrzeżeniem, że przez cały czas obowiązywania umowy najmu głównym profilem działalności w budynku będzie  

w/w rodzaj działalności. 
 

3. Szkicowy opis dotyczący sposobu adaptacji budynku i szacowanego nakładu finansowego: 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

(w przypadku braku miejsca, proszę o kontynuację opisu na oddzielnej karcie i jej załączenie do formularza)  

 

3.  OŚWIADCZENIA: 
 

Oświadczam, że dokonałem/am oględzin budynku wraz z wewnętrznymi pomieszczeniami  i zapoznałem/am się z jego stanem technicznym. 
W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w postępowaniu.  
 
Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny budynku, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, 
w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację 
budynku w celu rozpoczęcia w nim działalności. 
 
Oświadczam, że przed rozpoczęciem prac remontowo-adaptacyjnych uzyskam wszelkie zezwolenia i decyzje wymagane przepisami prawa. 
 
Oświadczam, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach 
o udostępnieniu informacji gospodarczych oraz (w przypadku osób prawnych) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 
 
Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy najmu.  
 
 

Data    .....................     ................................... 

         czytelny podpis oferenta 

                        (pieczątka firmy) 


