FORMULARZ OFERTY „wirtualne biuro”
1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta (osoby fizycznej) lub pełna nazwa firmy i siedziba (osoba
prawna):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Nr NIP i REGON, w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i numer PESEL:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Adres korespondencyjny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon, telefon komórkowy, e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Proponowana wysokość czynszu na 1 szt. „wirtualnego biura” bez VAT:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Proponowany okres najmu: …………………………………………………………………………..

Do formularza ofert załączam wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie oferenta, że prowadzone przez niego przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP
wraz z podpisem;
2. Dowód wpłaty wadium;
3. W przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta);
4. W przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru;
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami lub oświadczenia
podpisane przez uprawnioną osobę o niezaleganiu z płatnościami do ww. urzędów wraz z
pisemnym zobowiązaniem się do ich dostarczenia przed podpisaniem umowy;
6. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON;
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
8. Kopia potwierdzona przez Oferenta za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statutu – w
przypadku osób prawnych;
9. Oryginał lub kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa,
udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy
wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika;
10. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczna, pozostającą w związku małżeńskim
oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy.

Informacje o Oferencie:
1. Krótki opis dotychczasowej działalności oferenta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Dane personalne osoby/osób uprawnionej/nych do podpisania ofert wraz ze stosownych
pełnomocnictw, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z właściwego rejestru:
Imiona i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Oświadczam, że:

□ Zapoznałem/łam się z ogłoszeniem o przetargu, projektem umowy i regulaminem „wirtualnego
biura” których treść niniejszym akceptuję,

□ Nie jest mi wiadomo o jakichkolwiek postępowaniach egzekucyjnych przedsięwziętych przeciwko
mnie jako przedsiębiorcy / przedsiębiorstwu, którego / które reprezentuje, ani o postepowaniu
upadłościowym ani układowym,

□ Podmiot, który reprezentuję nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów,
□ Wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze
mnie zgodnie z prawdą,

□ Jestem świadomy, iż Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Moszczenica. Pełna
treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić
tekst.http://www.mti.moszczenica.pl/page/details/7/klauzula-informacyjna---przetargi

Miejscowość i data

Czytelny podpis Oferenta

