
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

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

Województwo:.............................................. 

KRS.............................................................. 

NIP.............................................................. 

REGON......................................................... 

E-MAIL …………………………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, ) 

Do:  

Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ulicy Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 7, 94-020 Łódź  

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na – „Dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na 

ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów”. 

 

1. Oświadczamy że składamy niniejszą ofertę dotyczącą dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na 
ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów na poniższych warunkach: 

1.1  Wykonam/ wykonamy ogólnodostępne stacje do ładowania w terminie …….dni liczonych od dnia 
podpisania umowy dzierżawy nieruchomości. 

2.1  Będziemy każdego miesiąca  przekazywać MAKIS ………% zysków ze sprzedaży energii elektrycznej za 
pomocą stacji ładowania pojazdów.  

3.1  Będziemy ponosić comiesięczny koszt dzierżawy nieruchomości na której znajdować się będą stacje 
ładowania pojazdów w kwocie ……………..zł netto miesięcznie. 



 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy oraz warunkami postępowania i przyjmujemy te 
warunki bez zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania 
Oferty.  

3. Oświadczamy, że wzór Umowy stanowiący załącznik do konkursu, w którym określono ogólne warunki, 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i wyniku postępowania. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

7. Do niniejszej Oferty załączamy: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

_______________ ________________________________________ 

miejscowość, data                                                                  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


