
Ząbkowice Śląskie, dnia……………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

            (imię, nazwisko oferenta, nazwa lub firma 

                    przedsiębiorcy, adres, pieczątka) 

 

Zarząd Ząbkowickiego Centrum 

Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

ul. Kusocińskiego 17,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

 

Niniejszym składam/y ofertę na najem lokalu użytkowego lokalu użytkowego przeznaczonego na 

działalność gospodarczą w budynku przy ul. Kusocińskiego 17 (stadion miejski), 57-200 Ząbkowice 

Śląskie, składającego się z: sali konsumpcyjno – gastronomicznej, zaplecza magazynowego, 

pomieszczeń socjalnych, o łącznej powierzchni 53,66 m2 wraz z przynależnym gruntem. Jestem/śmy 

zainteresowani zawarciem umowy najmu od dnia …………………………………….. 

Proponuję/my: 

1. Przeznaczenie lokalu (koncepcja prowadzenia działalności, godziny otwarcia) 

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

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

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

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

2. Ofertujemy opłatę najmu w kwocie netto …………………………. miesięcznie. 

Jednocześnie przyjmuję/my do wiadomości, że opłata najmu nie obejmuje opłat na poczet kosztów energii 

elektrycznej, wody i ścieków, cieplnej, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości oraz podatku 

VAT. 

W załączeniu przedkładam/y: 

1. Dokument, w oparciu o który prowadzę/imy działalność gospodarczą (należy wpisać rodzaj dokumentów: 

np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny odpis z KRS): 

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

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



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

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

2. Krótka charakterystyka prowadzonej dotychczas działalności, plany przedsiębiorcy, w tym informacja o 

dotychczas wynajmowanych lokalach – jako siedzibach przedsiębiorcy: 

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

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

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

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

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

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

3. Zakres przewidywanych prac adaptacyjno-modernizacyjnych w lokalu: 

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

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

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

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

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

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

Oświadczam/my, że: 

1. Zapoznałem/liśmy się z warunkami naboru ofert na najem lokalu użytkowego i przyjmuję/jemy je bez 

zastrzeżeń. 

2. Nie jest mi/nam wiadomo o jakichkolwiek postępowaniach egzekucyjnych przedsięwziętych przeciwko 

mnie/nam jako przedsiębiorcy/przedsiębiorstwu* którego/które* reprezentuję/my ani postępowaniu 

upadłościowym ani układowym. 

3. Podmiot, który reprezentuję/my nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów 

4. Wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie/nas 

zgodnie z prawdą. 

5. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie  z Rozporządzeniem 

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 „RODO”), oraz innych wynikających z prowadzonej 

działalności, przy zachowaniu postanowień ww. Ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych 

danych, w tym wglądu Najemcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany. 

……………………………………………… 

                                               (data, czytelny podpis) 


