
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Załącznik nr 2 do Warunków konkursu ofert na 

najem jednostek basenowych w Krytej Pływalni przy 

Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 

w Pruszczu Gdańskim 

 

.................................................... 
miejscowość i data 

 

O F E R T A 

na najem jednostek basenowych w Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 
im. I. J Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Jana Kasprowicza 16 z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w latach 2022- 2023 
 

1. Dokładne oznaczenie Oferenta ze wskazaniem pełnych danych identyfikacyjnych, takich jak: 
imię i nazwisko (osoby umocowanej do składania oferty), adres zamieszkania 

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

nazwa/firma przedsiębiorcy, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej/ 

adres siedziby podmiotu 

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

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

 

NIP: .................................................................... 

nr KRS (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): .................................................. 

REGON: .............................................................. 

nr telefonu …………………………………………………….. 

nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………….……………… 

 

2. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Oferenta wraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie 
korespondencji drogą elektroniczną: 
 
adres e-mail: ……………………………………………………… 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą e-mailową na 

podany przeze mnie powyżej adres e-mail we wszelkich sprawach związanych ze złożoną Ofertą”. 
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3. Dołączenie wypełnionego Załącznika nr 1 do Warunków, ustalającego stawki najmu brutto 

i netto bloku jednostek basenowych. Uzupełnienie stawki najmu w rubryce jest jednoznaczne 
z wyborem bloku i dnia najmu. Stawki wybranych bloków i dni najmu nie mogą być niższe niż 
określone w pkt II. 2 Warunków. 

 

ZAŁĄCZNIKI: (Proszę zaznaczyć załączniki/dokumenty dołączone do oferty) 

 

1. Wypełniony Załącznik nr 1 do Warunków z zaoferowaną stawką najmu za wybrany/e blok/bloki 
jednostek basenowych ………………. 
TAK  

 

2. Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego bądź kserokopię 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię aktualnego odpisu z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Oferenta; 
TAK  

 

3. Oświadczenia Oferenta złożone na druku będącym Załącznikiem nr 3 do Warunków; 
TAK  

 

4. Oświadczenia Oferenta złożone na druku będącym Załącznikiem nr 4 do Warunków; 
TAK  

 
5. Dokument pełnomocnictwa stanowiący dowód istnienia umocowania do zawarcia umowy 

i złożenia Oferty na dzień składnia Oferty, w razie składania Oferty przez pełnomocnika; 
TAK  NIE (nie dotyczy)  

 

6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta kopia 
umowy spółki lub innej umowy, z której wprost wynika solidarna odpowiedzialność wobec 
Wynajmującego za wszelkie zobowiązania, w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu 
przez wspólników spółki cywilnej lub osoby działające wspólnie (konsorcjum). 
TAK  NIE (nie dotyczy)  

 

Ilość składanych załączników wynosi .............  

(Proszę podać ilość załączników dołączonych do oferty) 

 

Oferta razem z załącznikami zawiera ............. stron  

(Proszę ponumerować zapisane strony i wpisać ilość tych stron) 

 

................................................... 
         (Imię i Nazwisko Oferenta) 

 


