Oferta na dzierżawę
WARIANT 6
Przedmiotem dzierżawy jest: Teren o powierzchni ok 4570 m2, zlokalizowany w Krakowie, przy ulicy Balickiej 56,
stanowiący część działki o numerze ewidencyjnym 77/12 w obrębie 1 na którym zlokalizowana jest stacja paliw na
okres 20 lat.
Imię i nazwisko/nazwa oferenta
NR NIP / REGON
Adres zamieszkania/siedziba oferenta
Adres e-mail
Adres korespondencyjny
Telefon, fax
Telefon komórkowy
Oferowany miesięczny czynsz w zł
netto za 1 m2
Data sporządzenia oferty
I. Oświadczenia:
Oferent niniejszym oświadcza, iż:
1) zapoznał się z warunkami przetargu, w tym z Ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
2) znany jest mu stan przedmiotu najmu wraz z infrastrukturą i instalacjami oraz dokumentacją.
3) nie jest dłużnikiem Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o. o. i Gminy Miejskiej Kraków,
4) jest/nie jest*) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
5) jest/nie jest*) przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców,
6) udzieli w terminie wskazanym przez Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o. o. umocowania do składania w jego
imieniu, za pośrednictwem wskazanego przez Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o. o. biura informacji
gospodarczej, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnień do
udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania
oceny jego wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez przedmiotowe
biuro informacji gospodarczej;
oferent będący konsumentem, upoważni Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o. o. do pozyskania z przedmiotowego
biura informacji gospodarczej dotyczących go informacji gospodarczych,
7) nie został skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (w przypadku podmiotu
prawa handlowego skreślić dotyczy, w pozostałych drugą opcję),
Dotyczy/ Nie dotyczy
8) nie wszczęto przeciwko niemu postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego
(w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej skreślić dotyczy, w pozostałych drugą
opcję),
Dotyczy/ Nie dotyczy
9) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy
wyłącznie przypadku gdy Oferent przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego
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dotyczących lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO).
Dotyczy/ Nie dotyczy
II.

Dokumenty i dodatkowe oświadczenia wskazane w Ogłoszenia o przetargu.
Dotyczy/ Nie dotyczy

III.

Dokumenty i dodatkowe oświadczenia - załączone do Oferty:
L.P.

Załączniki

kopia aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (tj.: okres ważności z trzech ostatnich miesięcy
licząc od dnia przetargu),
uaktualnione zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu
1) **)
składek na ubezpieczenia społeczne (aktualność dokumentu potwierdzona przez organ
wydający zaświadczenie),
Oferent oświadcza, że spełnienia powyższy warunek i zobowiązuje się do dostarczenia
ww. dokumentu potwierdzającego oświadczenie przed zawarciem umowy, pod rygorem
wykluczenia uczestnika z niniejszego postępowania,
kopia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatków
(tj.: okres ważności z trzech ostatnich miesięcy licząc od dnia przetargu),
uaktualnione zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatków
2) **)
(aktualność dokumentu potwierdzona przez organ wydający zaświadczenie),
Oferent oświadcza, że spełnia powyższy warunek i zobowiązuje się do dostarczenia
ww. dokumentu potwierdzającego oświadczenie przed zawarciem umowy, pod rygorem
wykluczenia uczestnika z niniejszego postepowania,
3) ***) oświadczenie-zgoda małżonka na zawarcie umowy,
4) ***) oświadczenie z podaniem adresu zamieszkania Oferenta i nr PESEL,
5)
pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postępowaniu w przypadku gdy
podmiot gospodarczy reprezentuje osoba nie będąca właścicielem lub osobą upoważnioną do
reprezentacji zgodnie z umową/ statutem,
6)
Oferent będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej – oświadczenie, iż
przed terminem zawarcia umowy dzierżawy wskazanym przez Centrum Giełdowe Balicka Sp. z
o. o. złoży działalność gospodarczą poprzez CEIDG jeżeli nieruchomość ma być przeznaczona
do używania w związku z działalnością gospodarczą.
**) nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
***) dotyczy osób fizycznych

Niewłaści
we skreślić
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

Ponadto Oferent zobowiązuje się do tego, że on (w przypadku os. fiz.) i osoby biorące w jego imieniu udział w
postępowaniu przedstawią do wglądu, na każde żądanie prowadzącego postępowanie, aktualny dowód tożsamości ze
zdjęciem, a w przypadku cudzoziemców oryginał aktualnej karty pobytu.

…………………………………..
…………………………………………………………..
Pieczątka firmowa Oferenta
Podpis/Podpisy Oferenta
(nie dotyczy osób fiz. nie prowadzących dz.
(podpis czytelny lub z imienną pieczątką)
gosp.)
Uwaga: Oferta powinna być wypełniona czytelnie na komputerze lub pismem drukowanym

2z2

