Załącznik nr 2

data …………………………
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

.........................................
.........................................
[oznaczenie zgłaszającego: firma, siedziba i adres,
.........................................
numery KRS, NIP lub PESEL]
..........................................
Nr Rachunku Bankowego
.........................................
Nr telefonu,
Polskie Koleje Linowe S.A.
ul. Krupówki 48
34-500 Zakopane
W nawiązaniu do zaproszenia nr 1/2019 do zawarcia umowy dotyczącej najmu
terenu o powierzchni około 1100 m² przy budynku dolnej stacji KL-T Gubałówka z
przeznaczeniem pod działalność – Letni Park Rozrywki dla Dzieci.
I.
1. Zgłaszam/my gotowość zawarcia ww. umowy najmu zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do ww. zaproszenia.
2. Na wynajmowanym terenie zamierzamy prowadzić działalność polegającą na:
..................................................................................................
3. Proponuję/my miesięczny czynsz najmu netto za cały wynajmowany teren w
kwocie: .........................................................................................
4. Proponuję/my czas trwania najmu od dnia …………………….………………… 2019r. do
dnia …………………………………….. 2019r.
II.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Oświadczam/my, że akceptujemy opisane w ww. zaproszeniu warunki
postępowania przy zawieraniu umowy najmu i zobowiązujemy się postępować
zgodnie z nimi.
Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy najmu stanowiącym
załącznik do ww. zaproszenia i akceptujemy wszystkie proponowane w nim
warunki.
Oświadczam/my, że w razie wybrania naszej firmy do prowadzenia negocjacji,
będziemy je prowadzili z poszanowaniem dobrych obyczajów a zwłaszcza nie
zmienimy na niekorzyść PKL S.A. proponowanych w niniejszym zgłoszeniu
warunków i nie będziemy przedłużali negocjacji.
Oświadczam/my, że jeżeli będziemy prowadzili negocjacje z naruszeniem dobrych
obyczajów i doprowadzimy przez to do nie zawarcia umowy najmu w terminie
wskazanym w ww. zaproszeniu to PKL S.A. może pobrane wadium zachować
niezależnie od prawa dochodzenia od naszej firmy odszkodowania na zasadach
ogólnych.
Oświadczam/my, że nasza firma .................................................................
jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT.
(Nazwa firmy)
*niepotrzebne skreślić
Jako rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazujemy następujący
Nr konta: ..........................................................................................

III.
Załącznikami do niniejszego zgłoszenia są następujące dokumenty wskazane w ww.
zaproszeniu:
1)………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………………………………………………
6)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
zgłaszającego

* - niepotrzebne skreślić

