ZAŁĄCZNIK nr 3 do regulaminu
konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego
na działalność gastronomiczną w budynku
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie

FORMULARZ OFERTY

Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa,
NIP: 526-12-81-638,
REGON: 000063880.
Firma oraz siedziba i adres Oferenta: ………………………………………
………………………...……………...…………………………….…….………...……
…………………….………………..………….……………………….……………..…
………………………………….…………………………………………………...…...
Adres do korespondencji: ……………………………..……………………….………
……………………… ………………………………………..………………….……...
Telefon, faks, e-mail: ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
NIP:………………………………………………………………………………………
REGON:…………………………………………………………………………………
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Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie na najem lokalu przeznaczonego na
działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie, składam ofertę.
1. Oferowana wysokość opłaty za 1m2 wynajmowanej powierzchni …………………
zł brutto (słownie: ……………………………………….………..……..…………).
2. Ceny posiłków :
1) zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + napój + owoc) ……………….…….zł
brutto (słownie: …………………………………………………….……….…);
2) zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + napój + owoc) w abonamencie
na 10 dni tańszy min. 10%
…….……………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………);
3) zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + napój + owoc) w abonamencie
na 20 dni tańszy min. 20% ……………………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………).

Ja niżej podpisany, składając ofertę dotyczącą konkursu na najem lokalu
przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, oświadczam, że:
1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń oraz,
że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe;
2) prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
gastronomicznych co najmniej 2 lata (termin ustalony na dzień składania ofert);
3) dysponuję zasobami ludzkimi, materiałami, wyposażeniem i urządzeniami
pozwalającymi na prowadzenia działalności, o której mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu;
4) zapewniam odpowiednie wyposażenie, urządzenia i materiały niezbędne do
prowadzenia działalności, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
5) wobec podmiotu, który reprezentuję nie jest prowadzone postępowanie
egzekucyjne, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne,
postępowanie układowe, ani nie została ogłoszona upadłość albo likwidacja.

…..…………………………………………….……………..
data i podpis Oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
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Wraz z niniejszą ofertą składam następujące dokumenty:
1) decyzję o nadaniu numeru NIP oraz o nadaniu numeru REGON;
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / informację o wpisie
do CEIDG*, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu z zapłatą należności wobec ZUS i US, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) dwie referencje wystawione przez podmioty, którym świadczyłem usługi
gastronomiczne (usługi cateringowe, prowadzenie stołówki lub bufetu) dla
minimum 200 osób, w okresie dwóch lat przed dniem ogłoszenia konkursu;
5) oryginał / kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem* posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00
złotych;
6) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta**;
7) potwierdzenie wpłaty wadium.

..……………………………………………………………...
data i podpis Oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

* - niepotrzebne skreślić.
** - jeżeli dotyczy.
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