Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

data …………………………

.........................................
.........................................
[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
FORMULARZ ZGŁOSZENIA dotyczy tylko jednego stoiska handlowego Nr…
W nawiązaniu do Zaproszenia nr 2/2019 do zawarcia umowy na najem terenu ze
stoiskiem handlowym przy górnej stacji kolei w Ośrodku KL- T Góra Parkowa
(działalność sezonowa – sezon letni 2019)
I.
1. Zgłaszam/my gotowość zawarcia ww. umowy najmu zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do ww. zaproszenia.
2. Na wynajmowanym terenie wraz ze stoiskiem handlowym Nr ………………....
zamierzamy prowadzić działalność polegającą na:………………………………
........................................................................................................
3. Proponuję/my miesięczny czynsz najmu netto za wynajmowany teren wraz
ze stoiskiem handlowym na ww. cel w kwocie: ....................
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)
II.
1. Oświadczam/my, że akceptujemy opisane w ww. zaproszeniu warunki
postępowania przy zawieraniu umowy najmu
i zobowiązujemy się
postępować zgodnie z nimi.
2. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy najmu
stanowiącym załącznik do ww. zaproszenia i akceptujemy wszystkie
proponowane w nim warunki.
3. 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.
4.
Oświadczam/my i zobowiązuję się/zobowiązujemy się, iż w przypadku
prowadzenia negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności
bez zamiaru zawarcia umowy, a także w przypadku nie zawarcia umowy
najmu w terminie wskazanym w niniejszym zaproszeniu, zapłacę/zapłacimy
na rzecz PKL S.A. karę umowną w wysokości zaproponowanego przeze
mnie/przez nas jednomiesięcznego czynszu brutto.

5.

Oświadczam/my, że nasza firma ...........................................................
jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT.
(nazwa firmy)
*niepotrzebne skreślić

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

