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F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
w postępowaniu przetargowym 

na najem lokalu, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w Warszawie 
przy ul. Moniuszki 2/2A 

 

A.  Dane Oferenta 

1. Pełna nazwa oferenta:  

       ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Nr NIP, Nr REGON 

NIP ____________________________, Regon_______________________________________ 

 

3. Adres siedziby oferenta: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Adres do korespondencji: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Telefon, tel. komórkowy, e-mail: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Informacje o Oferencie: zakres działania, specjalizacja oraz opis dotychczasowej działalności w branży 

gastronomicznej. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7. Dane personalne osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania umowy: 

1. Imię i nazwisko:___________________________________________________________ 
 

2. Adres zamieszkania:________________________________________________________ 
 

3. PESEL ___________________________________________________________________ 

B.  Oferta  

1. Oferowana  miesięczna wysokość  czynszu stałego  za wynajem Lokalu w kwocie netto: 

________________________ zł  (słownie: ______________________________________ złotych),   

tj. __________za 1 m2 powierzchni. 

 

2. Oferowana  miesięczna wysokość  czynszu dodatkowego  za wynajem Lokalu w wysokości 

_________ % netto od miesięcznego przychodu uzyskanego z tytułu korzystania z przedmiotowego 

lokalu 

 

3.    Proponowane ceny brutto zestawów obiadowych przy założeniu, że poszczególne składniki dań 
obiadowych mają następującą gramaturę: 

 
a) mięso/ryba    -  150-170 g 

b) ziemniaki/ryż/kasza/makaron  -  200 g 

c) surówka/gotowane warzywa  -  100 g 

d) pierogi, naleśniki, pasty   -  350 g 

e) kompot                                                  -           250 ml. 
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L.p Składniki dania Cena 

- 1. 2. 3. 4. 5 

 Waga głównego 
składnika – 
ryba/mięso/itp. 

Waga  dodatku- 
ziemniaki/ryż/ka
sza/makaron   

Waga dodatku – 
surówka/warzywa 
gotowane 

Kompot  

1 Kotlet schabowy j.  w. j. w. j. w.  

2. Kotlet de volaille j. w. j. w. j.  w.  

3. Dorsz smażony j. w. j. w. j. w.  

4. Karkówka pieczona j. w. j. w. j.  w.  

5. Kotlet mielony j. w. j. w. j. w.  

6. Filet z piersi kurczaka j. w. j. w. j. w.  

7. Zrazy w sosie własnym j. w. j. w. j. w.  

8. Spaghetti bolognese j. w. j. w. j.  w.  

9. Pierogi z różnymi 
farszami 

- - j. w.  

10. Naleśniki z różnymi 
farszami (2-3 szt.) 

- - j. w.  

11. Suma - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ____________________               _____________________________ 

                 Miejscowość, data                 Podpis oferenta oraz pieczęć firmy 

 


