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Załącznik nr 1 

 
                                                   …………………..………………………. 
                                                        (miejscowość)                      (data) 

 
Lubelski Zarząd Obsługi 
Przejść Granicznych  
plac. Niepodległości 1 
22-100 Chełm 

 
 

FORMULARZ   OFERTOWY 
 

Pełna nazwa oferenta: …………………………………………………........................………...…. 
……………………………………………………………………………….……………………... 
Adres: …………..………..………………………………………….…………..………………..… 
Tel.: .……………………………………………………….……………………………………….. 
NIP: ……………………………………..  REGON: ……………………………………………..... 
Osoba upoważniona do kontaktów (imię, nazwisko, tel.): …………...……………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
E-mail: …………………………………………………………………………………………….... 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na najem  
na czas nieoznaczony pomieszczeń sanitarnych nr 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, o łącznej pow. 24,82 m2 
usytuowanych w budynku odpraw autobusowych nr 28 na DPG w Hrebennem, oferuję czynsz 
miesięczny za przedmiot przetargu w wysokości: 
 
 
 
Czynsz najmu netto 
 

 
………………………… zł 

 
plus należny podatek VAT 

 

 

Oświadczam, że:  
 
a) zapoznałam/em* się z projektem umowy i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, 
b) zgodnie ust. I. 4 Ogłoszenia o przetargu, akceptuję cenę czynszu netto za najem węzłów 

sanitarnych w okresie ograniczeń w ruchu granicznym polegających na zawieszeniu ruchu 
granicznego wprowadzonych stosownym aktem prawnym, na danym przejściu 
granicznym w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) netto miesięcznie 
plus podatek VAT, 

c) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację postanowień umowy, 
d) w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie  

nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, a przed 
podpisaniem umowy wpłacę kaucję w wysokości równowartości dwumiesięcznego 
czynszu brutto,  

e) wyrażam zgodę na zaliczenie wadium w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto 
złotych 00/100) na poczet kaucji za wynajmowane węzły sanitarne, 

f) dokonałam/em* wizji lokalnej węzłów sanitarnych, 
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g) nie jestem dłużnikiem Organizatora przetargu, tj. nie posiadam żadnych nieuregulowanych 
zobowiązań w stosunku do Organizatora przetargu, z wyjątkiem nieuregulowanych 
zobowiązań powstałych na skutek ograniczeń w ruchu granicznym, związanych  
z pandemią COVID-19, wprowadzonych w życie rozporządzeniem Ministra spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego 
zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 435), 

h) posiadam NIP ……………………., 
i) posiadam nr konta bankowego …………………………………………………………..,  

na które należy zwrócić wadium, 
j) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prowadzenia działalności opisanej  

w ust. 2 ogłoszenia. 
 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) dowód wniesienia wadium, 
b) odpis z właściwego  rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
c) pełnomocnictwo, * 
d) inne *……………………………………………………………..……………………... 

 
 
 
   ……….…...…………………………. 

             podpis osoby uprawnionej  
               do podpisania oferty 


