
FORMULARZ OFERTOWY DO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) 

NA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU NAJMU ZA 1 m² LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ 

MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO PRZYLEGŁEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

NA TERENIE OBIEKTU REKREACYJNEGO „STAWY STEFAŃSKIEGO” PRZY UL. PATRIOTYCZNEJ 3 

I UL. WIROWEJ 7a W ŁODZI 

 

 

1. Dane dotyczące Oferenta: 

a) firma: 

________________________________________________________________________________________________ 

b) REGON:  

NIP:  

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_____ - __________, __________________________________, __________________, _______________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 

___________________________________________________________, ____________, ______________ 

e) strona internetowa, e-mail: 

______________________________________________, e-mail: __________________________________ 

f) numer telefonu: 

________________________________________________ 

g) osoba do kontaktów: 

________________________________________________, tel.: __________________________________ 

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Oferenta – Pełnomocnika, 

 

2. Dane dotyczące MOSiR: 

Miasto Łódź, w ramach którego działa 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź 

 

3. Przedmiotem przetargu (konkursu ofert) jest: 

wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu użytkowego oraz miesięcznej stawki 

czynszu dzierżawnego przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy 

Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a w Łodzi. 

 

 

 



4. Oświadczenia: 

4.1. Oświadczam/(y), że zapoznałem/(liśmy) się z Warunkami Konkursu Ofert, nie wnoszę/(imy) 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/(liśmy) informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4.2. Oświadczam/(y), że wzór umowy stanowiący załącznik do Warunków Konkursu Ofert, został 

przez mnie/(nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję/(my) się, w przypadku wyboru 

mojej/(naszej) oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez MOSiR. 

4.3. Składam/(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie ubiegający się 

o nabycie prawa do najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawy przyległej części nieruchomości* 

4.4. Uważam/(y) się za związanego/(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

4.5. Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z płatnościami wobec Gminy Łódź lub innej jednostki 

gminnej z tytułu najmu lokali/dzierżawy nieruchomości, a także nie jestem(śmy) 

zarejestrowany(ni) w Krajowym Rejestrze Długów. 

4.6. Oświadczam(y), że w przypadku wygrania konkursu ofert na wysokość miesięcznej stawki 

czynszu najmu za 1 m² lokalu użytkowego oraz miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego 

przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy 

ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a w Łodzi, złożę(my) zabezpieczenie majątkowe w formie: 

⃣ kaucji; 

⃣ gwarancji bankowej; 

⃣ papierów wartościowych (obligacji i bankowych bonów skarbowych) na okaziciela; 

⃣ weksla in blanco z poręczeniem wraz z oświadczeniem majątkowym wystawcy i poręczyciela; 

⃣ ustanowienia hipoteki lub zastawu; 

⃣ przelewu wierzytelności pozostających na kontach bankowych (również w walucie obcej); 

⃣ przewłaszczenia na zabezpieczenia. 

 

5. Oferowana stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m² lokalu użytkowego: 

Jako cenę oferty należy podać proponowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 

lokalu użytkowego na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 

i ul. Wirowej 7a w Łodzi, zgodnie z Warunkami Przetargu: 

 

Cena oferty (bez VAT): ……………...……. PLN za 1 m² / miesięcznie – pomieszczenie główne  

Cena oferty (bez VAT): ……………………. PLN za 1 m2 / miesięcznie – toaleta  

 

 

 



6. Oferowana stawka miesięczna czynszu dzierżawnego części nieruchomości: 

Jako cenę oferty należy podać proponowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego 

przyległej części nieruchomości na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy ul. 

Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a w Łodzi, zgodnie z Warunkami Przetargu: 

 

Cena oferty (bez VAT): ……………...…….. PLN za 102,24 m² / miesięcznie 

 

 

 

7. Inne informacje według uznania oferenta: 

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

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

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

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

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

 

 

……….....…...…, dnia ………………….…2021 roku                                     ..…................................................ 

                 pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

 

 

Uwaga: Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione 

do reprezentowania firmy. 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


