
1 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o Przetargu - Wzór oferty na najem nieruchomości zabudowanej 

 

 

___________________________ 

(miejscowość i data)  

Nazwa firmy  ___________________________________________ 

NIP  ___________________________________________ 

Adres:   ___________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________ 

Adres e-mail: ___________________________________________ 

OFERTA NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

Odpowiadając na ogłoszenie „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANYCH” niniejszym składam ofertę najmu niżej wymienionej nieruchomości (niepotrzebne skreślić): 

Lokalizacja 
Pow. 
[m2] 

Przedmiot najmu 

Oferowana stawka 
czynszu 

najmu netto 
[zł/m-c]* 

 
Katy 

 
5 371 Całość nieruchomości  

Łopoń 177 12 700 

Część nieruchomości: 
Pow. utwardzone - 2 818 m2 
Pow. zadaszone - 238,42 m2 
Pawilon  - 216,56 m2 
Garaż metalowy - 15 m2 

 

 
Łapy 

ul. Południowa 
 

16 106 Całość nieruchomości  

*Czynsz netto zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 31 października 2022r. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA CELÓW ZWROTU WPŁACONEGO WADIUM: 

___________________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 

1. Na przedmiotowej nieruchomości zamierzam prowadzić następującą działalność: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
2. Wyrażam zgodę na zaliczenie wadium wpłaconego w związku ze złożeniem oferty na najem nieruchomości 

wymienionej w niniejszym ogłoszeniu, na poczet kaucji zabezpieczającej należności z tytułu umowy najmu. 
3. Oświadczam, że nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości w stosunku do ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

jakichkolwiek roszczeń dotyczących stanu faktycznego i prawnego przedmiotu najmu, sposobu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania przetargowego i wyboru ofert oraz danych podanych w ogłoszeniu lub udostępnionych 
w toku postępowania przetargowego (w tym: wynikających z ewentualnych wad lub nieaktualności danych 
podanych w ogłoszeniu przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. lub w opisie przedmiotu najmu). 

4. Niniejszym wyrażam zgodę na wyłączenie prawa do skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisem art. 
664 Kodeksu Cywilnego. 

5. Oświadczam, że będę przestrzegał zasad BHP oraz wykonywał obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

6. Oświadczam, iż będę ponosić własnym kosztem i staraniem nakłady konieczne służące utrzymaniu przedmiot 
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najmu w stanie nie pogorszonym. 
7. Oświadczam, że nie byłem poprzednio związany z ORLEN Paliwa Sp z o.o. lub jej poprzednikami prawnymi 

umowami cywilno-prawnymi rozwiązanymi bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po mojej stronie.  
8. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

(data oraz czytelny i pełny podpis/podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji oferenta) 

 


