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________________________              _______________________ 
(pieczęć firmowa oferenta)                    (miejscowość, data) 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH  

NA NAJEM/DZIERŻAWĘ* NIERUCHOMOŚCI 

 

składana w postępowaniu  prowadzonym przez Spółkę 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.,  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych 

„Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. z dn. __________________ o rokowaniach na 

najem/dzierżawę* Nieruchomości - lokalu o powierzchni ______ o numerze ______ 

położonego na ____ piętrze budynku nr ______ przy ul/os._____________________ w 

Krakowie, numer księgi wieczystej _________________________, oferent w osobie: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dla osób fizycznych lub pełna nazwa firmy z podaniem formy prawnej dla innych podmiotów) 

 

___________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania lub siedziba w formacie: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 

 

___________________________________________________________________________ 

(numer PESEL dla osób fizycznych, numer REGON  i NIP dla innych podmiotów) 

 

reprezentowany przez: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko i stanowisko lub tytuł prawny osoby/osób uprawnionych do reprezentowania) 

po zapoznaniu się z ogłoszeniem o którym mowa na wstępie, warunkami i przedmiotem 

rokowań, treścią Regulaminu Oddawania Nieruchomości w Najem i Dzierżawę w 

Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wzorem umowy najmu/dzierżawy*, 

oświadcza iż przyjmuje powyższe warunki bez zastrzeżeń, akceptuje w/w wzór umowy oraz 

składa ofertę na najem/dzierżawę* Nieruchomości,  
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oferuje niniejszym zawarcie umowy najmu/dzierżawy* przedmiotowej Nieruchomości za 

cenę w kwocie _________zł (słownie ___________________________________) netto plus 

należny podatek VAT miesięcznie za jeden metr kwadratowy plus opłaty z tytułu mediów, na 

prowadzenie działalności ____________na czas oznaczony 

______________/nieoznaczony*od dnia _________________do dnia_________________.*  

 

Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(jeżeli brak dodatkowych warunków przetargu – skreślić).  
 

 

_______________________________________________________ 
(podpis/y oferenta bądź osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 

 

 

Załączniki: 

1) aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru nie starszy niż sprzed 14 dni 

w wersji elektronicznej lub w postaci wydruku (dotyczy przedsiębiorców),o ile nie jest możliwe pobranie 

ww. odpisu online.  

2) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatków w US (dotyczy przedsiębiorców), 

3) w razie gdy za oferenta działa pełnomocnik - pełnomocnictwo w  formie pisemnej. 

 

 

*niewłaściwe skreślić 


