
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin 

tel./fax. 91-45-32-480; e-mail: sp21@miasto.szczecin.pl 

NIP: 852-263-44-17; REGON: 367995180 
Załącznik Nr 1 

do Specyfikacji warunków przetargu na wynajem pomieszczeń mieszczących 

się w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie 

w roku 2022/2023 

 

 

 

 

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

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do przetargu na wynajem pomieszczeń mieszczących się w Szkole Podstawowej Nr 21 z 

Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie 

 

 

Ja (my) niżej podpisany(ni) 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 
                                             ( pełna nazwa Oferenta) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

( adres siedziby) 

REGON …………………………………                                         NIP …………………………… 

 

Nr telefonu ……………………………                 adres e-mail ……………………………………. 

 

Reprezentowany przez  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, PESEL ) 

 

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

(adres zamieszkania) 

NIP ………………………………………….. REGON …………………………………………….. 

 

Zakres planowanej działalności  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na „ Wynajem Sali gimnastycznej znajdującej się w Szkole 

Podstawowej NR 21 z OI w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023 , składam niniejszą ofertę: 

 

1. Oferuję/my stawkę czynszu w wysokości : 

…………………… zł netto (słownie:………………………………………………)  

za jedną godzinę zegarową wynajmu sali gimnastycznej w budynku przy ul. Witkiewicza 40 

w Szczecinie. 

 

 

mailto:sp21@miasto.szczecin.pl


Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin 

tel./fax. 91-45-32-480; e-mail: sp21@miasto.szczecin.pl 

NIP: 852-263-44-17; REGON: 367995180 

 

 

 

1.  Dzień tygodnia           

                                  □   - wtorek                w godz. od ……………    do: ………….. 

                                  □   - czwartek             w godz. od ……………   do: ………….. 

 

                           

2. Okres najmu od ………………… do ………………….. 

 

                                    

* zaznacz 

 

OŚWIADCZENIE NAJEMCY: 

1. Oświadczam(my) , że jesteśmy związani z ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

2. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy  się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuję bez 

zastrzeżeń 

3.  Oświadczam(my), że nie wszczęto w stosunku do mnie(nas)  postępowania upadłościowego, a 

także nie ogłoszono upadłości. 

4. Oświadczam(my), że projekt umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję (my) 

w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły.  

 

 

Ofertę składam(my) na …………………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 Na ofertę składają się: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

 
 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                                             ( podpis(y) osób uprawnionych)                                                                                                                                                                                                                            
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