Załącznik 2
FORMULARZ OFERTY
1.

Dane Oferenta (rozbudować lub zmodyfikować w zależności od formy prawnej, np. spółka
cywilne)

Nazwa Oferenta …………………….…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..
Siedziba i adres
…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, nr tel. osoby do kontaktu
……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
Ja(My) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na najem: (Oferent wypełnia dla danej jednostki punkt 1) lub
punkt 2) lub punkt 3)

1)

miejsca postojowego o długości 30 m, oznaczonego literą A lub B lub C lub D na
mapie będącej załącznikiem do Ogłoszenia, stanowiącego części nieruchomości
zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pilotowym na działkach nr 3/19 oraz nr 3/37 w celu
prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej
żeglugi redowej przez jednostkę (podać nazwę jednostki)………………………….……..
a)
Kwota roczna netto za miejsce postojowe …………….… PLN plus podatek VAT
wg obowiązującej stawki.
b)
Długość całkowita jednostki z ewentualnym bukszprytem i elementami
wystającymi poza jednostkę w metrach ………………………….
c)
Liczba pasażerów, którą jednorazowo jednostka może przewieźć: ………………

2)

miejsca postojowego o długości 30 m, oznaczonego literą E na mapie będącej
załącznikiem do Ogłoszenia, stanowiącego części nieruchomości zlokalizowanych przy
Nabrzeżu Pilotowym i pasażerskiej części Nabrzeża Węglowego, na działkach nr 3/19
(w części) oraz nr 99/16, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na
świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej przez jednostkę (podać nazwę
jednostki)………………………….……..
a)
Kwota roczna netto za miejsce postojowe …………….… PLN plus podatek VAT
wg obowiązującej stawki.
b)
Długość całkowita jednostki z ewentualnym bukszprytem i elementami
wystającymi poza jednostkę w metrach ………………………….
c)
Liczba pasażerów, którą jednorazowo jednostka może przewieźć: ………………

3)

miejsca postojowego o długości 47 m, oznaczonego literą F na mapie będącej
załącznikiem do Ogłoszenia, zlokalizowanego na pasażerskiej części Nabrzeża
Węglowego na działce nr 99/16, w celu prowadzenia działalności polegającej na
świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi międzynarodowej, redowej oraz świadczeniu
usług gastronomicznych, przez jednostkę (podać nazwę jednostki)………………………..
a)
Kwota roczna netto za miejsce postojowe …………….… PLN plus podatek VAT
wg obowiązującej stawki.
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b)
c)
4)

5)

Długość całkowita jednostki z ewentualnym bukszprytem i elementami
wystającymi poza jednostkę w metrach ………………………….
Liczba pasażerów, którą jednorazowo jednostka może przewieźć: ………………

Jednocześnie oświadczam(my), że:
a) posiadam(y) aktualne świadectwo klasy w okresie nie krótszym niż od 31.12.2012
r……………
b) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywałem(liśmy) się
ze zobowiązań wobec Ogłaszającego,
c) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert nie byłem(liśmy)
ani nie jestem(śmy) z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem
postępowania sądowego,
d) Ogłaszający nie wypowiedział mnie (nam) umowy najmu, dzierżawy, przystaniowej
lub innej umowy korzystania z nabrzeża bez zachowania terminów wypowiedzenia
w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert,
e) moja(nasza) oferta nie podlega odrzuceniu, w związku z niezawarciem przez mnie
(nas)
umowy
z
Ogłaszającym
po
wyborze
mojej(naszej)
oferty,
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
f) spełniam(y) warunki przetargu i udziału w przetargu,
g) zapoznałem(liśmy) się ze wzorem umowy i akceptuję(my) go bez zastrzeżeń,
zobowiązuję(my) się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Ogłaszającego,
1)
jestem(śmy) świadomy(i), że wzdłuż nabrzeża Pilotowego w roku 2014 planowana
jest inwestycja montażu odbojnic i nie będę(my) wnosić żadnych roszczeń
z tego tytułu po zawarciu umowy oraz dostosuję(my) się do wymagań wykonawcy
robót.
nr konta do zwrotu wadium w przypadku niewybrania mojej(naszej) oferty
……………………………………………………………………………..

Do oferty załączam:
1.
Potwierdzenie wpłaty wadium.

………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
imię, nazwisko i podpis Oferenta
lub upoważnionego pełnomocnika
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