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Muzeum –  

Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

O F E R T A 
 
 

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m
2
, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na 

terenie Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec 

przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlowo – usługowym. 

 

1. DANE PODSTAWOWE: 

 

Imię i nazwisko / nazwa / firma 

OFERENTA 

 

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

 

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

Adres / siedziba  

OFERENTA 

 

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

 

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

Adres korespondencyjny  

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

 

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

Telefon, faks, tel. komórkowy  

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

Proponowana stawka czynszu 

netto 

 

za 1 m
2 

powierzchni miesięcznie  

(bez podatku VAT), będącego 

przedmiotem oferty  

 

................................................................. PLN/m
2
 powierzchni  

 

słownie: .................................................................................... 

 

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

 

2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: 

   

Imiona i nazwisko .......................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania ........................................................................................................ 

 

Nr dowodu osobistego ............................. PESEL ......................... NIP .............................. 

 

 



                                                                                                    

 

 

ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice,  

tel.: +48 32 646 28 10 lub +48 32 622 87 49, fax.: +48 32 622 87 49 

sekretariat@mnpe.pl; www.mnpe.pl 

Strona 2 z 2 
 

Muzeum –  

Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

3. Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty: 

 

a. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis  

z Krajowego Rejestru Sądowego: 

b. kopię dokumentu o nadaniu nr NIP; 

c. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualną 

kopię umowy spółki cywilnej; 

d. pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika 

do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 

 

4. Oświadczenie Najemcy: 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  my, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy,  

co następuje: 

 

1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki przetargu. 

2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki  

i postanowienia projektu umowy. 

 

 

 

………………………, dnia ..................................... 
                  (miejscowość) 

        czytelny podpis oferenta 

                (pieczątka firmy) 

 

 

 

 


