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BIZ.001.1.2023       ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ „OFERTY”  

 

...................................., dnia ....................... 2023 r. 

 

....................................................................................(nazwa Oferenta) 

....................................................................……………..(adres Oferenta) 

……………………………………………………………………….………(adres do korespondencji) 

NIP……………………………REGON………………………. 

TEL ……………………………………………….... 

E-mail ……………………………………………… 

Ja niżej podpisany ..................................................……………… jako uprawniony do działania w imieniu  

i na rzecz Oferenta wskazanego wyżej, składam przedmiotową Ofertę. 

 

Oferta dotyczy najmu lokalu biurowego wraz z przylegającą salą spotkań w budynku Pracowni 

Przewrotu Kopernikańskiego  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 

 

Oferuję: 

Czynsz najmu (miesięczny): 

Proponowana miesięczna stawka czynszu za całą powierzchnię Lokalu wynosi 

…………………………………………złotych netto (słownie………………. złotych netto) powiększona o należny 

podatek VAT. 

Czynsz nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji Lokalu oraz przylegającej Sali spotkań (stawka 
ryczałtowa w wysokości 25 zł netto miesięcznie za każdy metr kwadratowy powierzchni Lokalu 
(229,20 m2) wraz z przylegającą salą spotkań (40,27 m2) oraz pozostałych opłat, które ponosi 
Najemca (m.in. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gorącej i zimnej wody oraz odprowadzanie 
ścieków opłat związanych z ogrzewaniem i klimatyzacją, opłat związanych z wywozem śmieci. 

 

A. Oświadczam, że jestem związany Ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

Ofert. 

B. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 
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C. Oferta została złożona na ………… stronach. 

D. Integralną część Oferty stanowią: 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu Ewentualne uwagi 

1. 
Aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy od dnia składania Oferty) wypis  
z rejestru KRS lub CEIDG 

  

2. 

Koncepcja aranżacji Lokalu w formie pisemnej wraz z załączonymi 
szkicami oraz przykładowymi modelami mebli. Koncepcję  należy 
złożyć w wersji papierowej, w formacie nie mniejszym niż A4 
(wydruki w kolorze) oraz cyfrowej na nośniku danych oraz założeń 
do projektu instalacji wod.-kan. i elektrycznej; 

  

3. 

Założenia dotyczące prowadzonej działalności powinny zawierać 

opis specyfiki działalności Oferenta, takie jak: 

• zakres działań merytorycznych w dziedzinie społecznego 

zaangażowania nauki, w tym we wdrażaniu nowych 

technologii oraz prowadzeniu badań naukowych i prac 

rozwojowych 

• przykładowe zrealizowane projekty z dziedziny edukacji 

oraz działalności badawczo-rozwojowej,  

• Lista potencjalnych projektów zbieżnych z profilem 

działalności CNK. 
 

  

4. 

zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą należności wobec ZUS i US 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 
Ofert 

  

5. 
informację z banku potwierdzającą wysokość środków finansowych 
lub zdolność kredytową Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 
data publikacji Regulaminu konkursu 

  

6. 
opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 
co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

  

7. dowód wpłacenia wadium   

8. 
pełnomocnictwo w przypadku umocowania pełnomocnika do 
złożenia Oferty, prowadzenia negocjacji lub zawarcia Umowy 
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..................................................................... 

(data i podpis osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń w imieniu Oferenta) 


