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Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursowego  
na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem  
do prowadzenia działalności gastronomicznej 

............................................. 
      (pieczęć Oferenta) 

 

FORMULARZ KONKURSOWY 

 
 
WYNAJMUJĄCY:   

Chełmski Dom Kultury w Chełmie, Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm 

tel./fax. 82 563 02 65 

strona internetowa: https://chdk.chelm.pl/ 

e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl 

NIP: 563-19-28-599 

REGON: 000281507 

 

 

NAZWA OFERENTA: …………………………..…….……………………………………...………………..…………………… 

 

ADRES SIEDZIBY: …………...………….…………………..…………...………………………………………………………… 

 

NIP: …………………….…….………….…….……….………. REGON: …………………………………….…..………………. 

 

TEL. ……………………………….…………………...….…… FAX: ……….…….…………………….………….……………… 

 

EMAIL: .…………………………….………………………………………………………………………………………………...… 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe o najem lokalu użytkowego na okres 7 lat usytuowanego  

w budynku Chełmskiego Domu Kultury przy Pl. Tysiąclecia 1 w Chełmie z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej, składamy ofertę na najem zgodnie z zakresie określonym w Regulaminie 

konkursu oraz warunkami zawartymi w projekcie umowy najmu. 

 
OFERUJEMY CZYNSZ MIESIĘCZNY BRUTTO ZA NAJEM LOKALU: 

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

 

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

 

W LOKALU ZAMIERZAMY PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ:  
 
……………………………………………….………………………………………...…………………………………… 
 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO UDZIELANIA RABATU CENOWEGO NA POSIŁKI DLA PRACOWNIKÓW 

WYNAJMUJĄCEGO W WYSOKOŚCI ………. % WARTOŚCI CENY. 
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JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu najmu i przyjmujemy warunki Regulaminu bez zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym wynajmowanego lokalu. 

3. Zapoznałem się ze projektem umowy najmu lokalu i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego. 

4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie niezbędną do prowadzenia działalności gastronomicznej. 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prowadzenie działalności gastronomicznej 

w zakresie zgodnym ze specyfikacją warunków najmu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu. 

7. Jestem związany niniejszą ofertą konkursową przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert konkursowych. 

 
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 
 
1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………………………………. 

10.  …………………………………………………………………………………… 

11.  …………………………………………………………………………………… 

12.  …………………………………………………………………………………… 

13.  …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
…………………..……, dnia ………………… 
 
 
      ………………..………..………….……………………… 
       (podpis i pieczęć Oferenta lub osoby upoważnionej) 


