
Załącznik nr 3
OFERTA

na wynajem pomieszczeń i boisk szkolnych z przeznaczeniem 
na prowadzenie dodatkowych odpłatnych zajęć w zakresie komercyjnej działalności 

edukacyjno-sportowo-rekreacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2022/2023

Ja niżej podpisany

………………………………………...………………………………………………………………………

………………………………………...………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie 
wynajmu pomieszczeń i boisk szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych                      
odpłatnych zajęć w zakresie komercyjnej działalności edukacyjno-sportowo-rekreacyjnej  z dnia 

………………………………………. r.

składam ofertę dotyczącą NAJMU zgodnie z otrzymaną dokumentacją.

(zaznaczyć jedno z poniższych pomieszczeń lub boisk znakiem X, a następnie wskazać dni i godziny  
najmu):

x Pomieszczenie, boiska Powierzchnia Rodzaj działalności
Sala gimnastyczna z szatnią oraz WC i 

natryskami
176,03 m²

Działalność sportowo-
rekreacyjna

Sala sportowa z szatnią oraz WC i 
natryskami

724,80 m² Działalność sportowo-
rekreacyjna

Boisko wielofunkcyjne - trawiaste 660,00 m² Działalność sportowo-
rekreacyjna

Sala karate 103,48 m²
Działalność sportowo-

rekreacyjna

Dzień tygodnia Godziny Razem [h]
PONIEDZIAŁEK

WTOREK
ŚRODA

CZWARTEK
PIĄTEK

SOBOTA

Oferuję/my zawarcie umowy najmu za wylicytowaną przez nas godzinową stawkę czynszu 
najmu i akceptujemy projekt umowy najmu.

      Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą od terminu jej złożenia w ciągu 30 dni.

W razie wygrania licytacji zobowiązujemy się do podpisania umowy najmu w miejscu i terminie 
określonym przez Wynajmującego.

      Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

      Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
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1) Dokument potwierdzający prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzonej działalności edukacyjnej/rekreacyjnej/sportowej lub dokument potwierdzający 
wpis do rejestru klubu sportowego.

2) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz składek ZUS.

3) Ofertę programową prowadzonej działalności edukacyjnej/rekreacyjnej/sportowej.

4) Oświadczenie  o niekaralności  osoby składającej  ofertę lub  oświadczenia  o niekaralności 
wszystkich osób, które będą prowadziły zajęcia edukacyjne/rekreacyjne/sportowe w imieniu 
oferenta.

5) Oświadczenie  oferenta  o  posiadaniu  stosownych  kwalifikacji  zawodowych  niezbędnych 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych/rekreacyjnych/sportowych lub kwalifikacje zawodowe 
osoby/osób  wskazanych  przez  oferenta  do  prowadzenia  zajęć 
edukacyjnych/rekreacyjnych/sportowych.   

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
na  potrzeby  ustnego  postępowania  przetargowego  na  wynajem  pomieszczeń  i  boisk 
szkolnych  z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych odpłatnych zajęć w zakresie 
komercyjnej działalności edukacyjnej/sportowej/rekreacyjnej. 

7) Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  regulaminem  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
na wynajem pomieszczeń i boisk szkolnych. 

8) Oświadczenie o braku zadłużenia czynszowego wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki.

………………………………………….. dnia …………………………………………

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

(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych)
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