
        Załącznik Nr 1  

            ...................................... dnia .................................  

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

          (pieczęć oferenta)  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do ogłoszenia o pierwszym przetargu ofertowym nieograniczonym na najem lokalu najem  

lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 położonego na terenie obiektu Filharmonii  

Kaszubskiej – Wielofunkcyjne Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.  

 

1. Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełna nazwa firmy oraz adres siedziby:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. NIP: ………………………………………………………………………………….……..  

3. Oferowana stawka czynszu ……………… zł netto za cały lokal  

    miesięcznie (słownie: …………………………………..………………………………….)  

4. Część opisowa:  

a) Opis koncepcji działalności w lokalu:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 



b) Opis koncepcji zagospodarowania lokalu – aranżacja/wystrój:  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

c) Harmonogram prac remontowych wraz z przewidywanym terminem rozpoczęcia  

    działalności, związanym z zakończeniem prac adaptacji lokalu wg załączonego  

    projektu koncepcyjnego (uwzględniając czas konieczny na uzyskanie niezbędnych  

    odbiorów, pozwoleń i koncesji):  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

d) Opis propozycji dotyczących współpracy przy organizacji bankietów oraz cateringu  

    organizowanych przez WCK:  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



e) Opis propozycji organizowania małych imprez o charakterze kulturalnym (projekt  

    umowy § 2 pkt 3):  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu działalności o charakterze  

    gastronomicznym ze wskazaniem okresu prowadzenia działalności:  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Integralną częścią niniejszej oferty stanowią załączniki:  

1. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu, projektem umowy, 

    stanem technicznym lokalu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oferenta 

    w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu jawności 

    postępowania.  

 

2. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

    zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.  

 

3. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków z Urzędu Skarbowego  

    (ważne 3 miesiące).  

 

4. Dowód wpłaty wadium.  

5. Projekt koncepcyjny wystroju wnętrza lokalu w formie szkiców, rysunków.  



6. Propozycja menu / oferta gastronomiczna.  

7. Uwagi do projektu umowy*  

8. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy*  

9. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie*  

10. Inne załączniki:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

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

                        (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

* niepotrzebne skreślić  


