
 

     OFERTA 

Na konkurs ofert na wynajęcie lokalu do prowadzenia stołówki szkolnej oraz 

przygotowywania posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Trzciance oraz innych osób  

1. Dane podstawowe; 

Imię i nazwisko oraz adres Oferenta / nazwa lub firma oraz siedziba oferenta- /jeżeli 

Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot/ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

-Adres korespondencyjny 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

-Telefon, faks, tel. komórkowy: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

-Data sporządzenia oferty 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Oferowana stawka czynszu za kuchnię wraz z zapleczem w zł ( brutto) i opłat dodatkowych 

 

……………………………………………………………….zł ( brutto) za lokal użytkowy 

 

……………………………………………………………….zł ( brutto) za opłaty dodatkowe 

 

 

 



Oferowana stawka za posiłek 

 

Herbata……………………………………………………..zł ( brutto) za szt. 

 

Zupa……………………………………………………….zł ( brutto) za szt. 

 

Obiad dla dzieci i młodzieży (zupa, drugie danie, kompot)…………………zł ( brutto) za szt. 

 

Obiad dla personelu szkoły (zupa, drugie danie, kompot)…………………zł ( brutto) za szt. 

 

Doświadczenie w żywieniu dzieci i młodzieży……………TAK/NIE 

 

2/ Oświadczenie i zobowiązania 

 

1) Oświadczam, że zapoznałem/am  się z warunkami konkursu określonymi w 

regulaminie konkursu na najem lokalu użytkowego i organizację  punktu  zbiorowego 

żywienia w Szkole Podstawowej Nr 2, 64-980 Trzcianka, ul. Chopina 36, 

przeznaczonego do prowadzenia stołówki szkolnej i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń. 

 

2) Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem 

technicznym. 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z projektem umowy najmu lokalu i akceptuje go 

bez zastrzeżeń 

 

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności 

postępowania konkursowego i wyniku konkursu. 

 

5) Oświadczam, że jestem / nie jestem 

           w stanie likwidacji lub upadłości  

(niewłaściwe skreślić) 

 



 

 

6) Oświadczam, że najmuję/ nie najmuję* innych lokali od Gminy Trzcianka 

(niewłaściwe skreślić).  

 

(UWAGA!!! w przypadku najmu innych lokali należy załączyć oświadczenie o adresach 

najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu 

najmu tych lokali). 

 

7) Oświadczam, że figuruję/ nie figuruję*  

           w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura 

           informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji 

           gospodarczych (niewłaściwe skreślić) 

 

Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, nie spełniająca warunków 

określonych w pakiecie konkursowym, niekompletna (z zastrzeżeniem możliwości 

uzupełnienia w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń), nieczytelna lub budząca 

wątpliwości co do swojej treści nie będzie rozpatrzona. 

 

3. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE N/W 

DOKUMENTY  

(w zależności od charakteru podmiotu): 

1. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty 

dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru 

handlowego (KRS)  

– w przypadku braku możliwości dotrzymania 

            terminów proceduralnych, dopuszcza się z złożenie oświadczenia, że w przypadku 

            wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem 

            zawarcia umowy najmu, 

2. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona  

za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę  upoważnioną przez oferenta), w 

przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy, 



3. Umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej. 

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego. 

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej    

przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.  

5. Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia punktu zbiorowego 

żywienia. 

Wymagane jest wykazanie minimum jednej usługi w zakresie prowadzenia punktu 

zbiorowego żywienia . 

 

Przedmiot umowy………………………………………………………………………. 

 

Data wykonania…………………………………………………………………………. 

 

Odbiorca usług…………………………………………………………………………… 

 

Należy wypełnić powyższe i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie 

doświadczenia zawodowego. 

 

Trzcianka, dnia .......................... .................................................... 

 

czytelny podpis oferenta 

 

(pieczątka firmy) 

 

 

 


