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Warszawa  ………………………2022 r. 

 
 

O F E R T A 
na  najem garażu z listy poza konkursem ofert 

 
Dot. garażu nr ..……….... przy ul ……………..……………………………..Nr…….…..…… ,  
 
1. PODSTAWOWE DANE  DOTYCZĄCE  OFERENTA 

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

 

 Osoba  fizyczna *-  PESEL  

 Jednoosobowa działalność – NIP  

Osoba prawna -  NR KRS  

*W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie małżonka 

o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu: 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu przez mojego męża / moją żonę 

(niepotrzebne skreślić)   

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

(imię, nazwisko małżonka oferenta) 

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

(PESEL)        (podpis małżonka oferenta  

2. Adres (lub siedziba firmy) oferenta: 

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

3. Adres korespondencyjny (z kodem): 

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

Podanie niniejszych danych jest dobrowolne i służy usprawnieniu kontaktu w ramach postępowania 

konkursowego 

4. Telefon, ………………………………………………………., e-mail………………………………………………………………………. 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę/ nie 

wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu mailowego, przez 

Administratora danych osobowych, tj. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z 
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siedzibą w Warszawie (03-719), przy ul. Jagiellońskiej 23, e-mail sekretariat@zgn-praga-pn.pl, tel. 22 205 41 00, w celu 

usprawnienia kontaktu w ramach postępowania konkursowego. 

Oferent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adres 

mailowego w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

*niepotrzebne skreślić 

 

5. Na ile lat najemca chce podpisać umowę najmu: ........................ (do 3 lat) 

6. OFEROWANA WYSOKOŚĆ CZYNSZU ZA 1 M 2 NETTO: ………………….…..ZŁ.    

słownie złotych:  ………………………………………………………………………………..……………………...……………………….…. 

7. Adresy innych garaży, miejsc postojowych lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych wynajmowanych przez 

Oferenta będących własnością m.st. Warszawy 

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

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

8. Oświadczenie o braku zaległości w lokalach wymienionych w pkt 7. 

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

9. W przypadku przysługiwania  mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych  w regulaminie konkursu ofert, proszę o zwrot 

wadium  na rachunek bankowy nr:  

                          

II. DOKUMENTYOBOWIĄZKOWE, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY::  

1.  Kserokopie wpłacenia wadium. 

2 . W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. 

 

mailto:sekretariat@zgn-praga-pn.pl
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Oświadczam, że:  

W garażu będzie garażowany pojazd: 

 …………………………………………………………….……(Rodzaj garażowanego pojazdu); Nr rejestracyjny .……………………………. 

Zobowiązuję przy podpisywaniu umowy do okazania oryginału dowodu rejestracyjnego garażowanego pojazdu lub 

ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z pojazdu.  

W przypadku zmiany pojazd lub jego nr rejestracyjnego zobowiązuję się pisemnie poinformować Wynajmującego. 

1) zapoznałem się z „Warunkami konkursu na garaże i miejsca postojowe” i przyjmuję je bez zastrzeżeń 

2) zapoznałem się ze stanem technicznym miejsca postojowego poprzez dokonanie oględzin lub przykładowym 

wzorem umowy najmu i je akceptuję; 

3) nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biura Informacji Gospodarczych, o których mowa w 

przepisach o udostępnieniu  informacji  gospodarczych; 

4) wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu wymienione w „Warunkach Konkursu ofert na 

garaże i miejsca postojowe” dostarczę do ZGN przed wydaniem miejsca ; 

5) że nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości i że nie zalegam w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS, a 

stosowne zaświadczenia to potwierdzające dostarczę przed podpisaniem umowy najmu do ZGN* 

6) przyjmuję do wiadomości, że oferta wypełniona  nieprawidłowo, nie spełniająca przedstawionych wymogów nie 

będzie rozpatrzona. 

7) zapoznałem się z ustawą z dnia  12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 1452 ze 

zm.),która nakłada na najemców  komunalnych garaży/ miejsc postojowych obowiązek opłat z tytułu podatku od 

nieruchomości. 

8) nie mam zaległości wobec m. st. Warszawy z tytułu najmu innych garaży, miejsc postojowych lokali użytkowych i 

mieszkalnych będących własnością m. st. Warszawy 

8) Oświadczam, że wywiązuje się z postanowień umów najmu lokali stanowiących własność Miasta Stołecznego 

Warszawy, w tym nie posiadam zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.  

9)Oświadczam, że wszystkie podmioty, w których wspólnikami są wspólnicy oraz zarząd uczestnika konkursu ofert, 

wywiązują się z postanowień umów najmu lokali stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy, w tym nie 

posiadają zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali. 

*nie dotyczy osób fizycznych oraz Oferenta, który rozpoczyna działalność gospodarczą 

 

   


