
Formularz Nr 1

Dane Identyfikacyjne Oferenta

Nazwa Oferenta / Imię i nazwisko:

Nazwa skrócona:

Numer statystyczny GUS (REGON):

Numer Identyfikacji Podatkowej:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Kod terytorialny wg GUS:

Ulica, nr lokalu:

Telefon:

FAX:

e-mail:do kontaktu

Kod pocztowy:

Poczta:

Status Oferenta:

Nazwisko oraz funkcje osób
reprezentujących Firmę oraz upoważnionych
do podpisania Umowy z Organizatorem:

data pieczęć i podpis Oferenta



Formularz Nr 2

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie przetargu na:

1) wynajem pomieszczeń po Aptece Ogólnodostępnej SPZOZ w Hrubieszowie
w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2 o powierzchni 111,73 m2

składających się z wydzielonych pomieszczeń, których wykaz stanowi poniżej
zamieszczona tabela,

2) zbycie wydzielonej część majątku SPZOZ, będącej zespołem składników
materialnych i niematerialnych stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551

K.C. pod nazwą Apteka Ogólnodostępna, zwana dalej" Apteką" przeznaczona do
realizacji zadań Apteki jako niezależnego, samodzielnego przedsiębiorstwa, wykazana
w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oświadczam, że wzór załączonych umów i formularzy został przez mnie

zaakceptowany.

3. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą do dnia uzyskania

przeniesienia zezwolenia o którym mowa w pkt 1 ogłoszenia.

4. Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa wobec

osób pełniących funkcje kierownicze u Organizatora.

5. Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu wydanym na

rzecz SPZOZ w Hrubieszowie o których mowa wart. 104a Prawa Farmaceutycznego,

(Oz.U. z '017 r. poz. 7211)

Ponadto oświadczam i zapewniam, że:

l. jestem w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy;

2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

w stosunku do Nabywcy nie została ogłoszona upadłość, me toczy się wobec mego

postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowania restrukturyzacyjne ani nie istnieją

okoliczności, które uprawniałyby jakikolwiek podmiot do skutecznego wniesienia wniosku o

ogłoszenie upadłości;



pozostaję / me pozostaję w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności

majątkowej oraz oświadczam, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej Umowy.

Zgoda współmałżonka Nabywcy stanowić będzie załącznik do Umowy Sprzedaży.

data pieczęć i podpis Oferenta



Formularz Nr 3

POTENCJAL FINANSOWY

I. Data rozpoczęcia działalności

II. Informacja o zaleganiu, nie zaleganiu ze składkami wobec ZUS

III. Informacja o ewentualnych zaległościach wobec Urzędu Skarbowego

data pieczęć i podpis Oferenta



Formularz Nr 4

OFERTA CENOWA

Netto
................................

Stawka za 1m 2 wynajmowanej powierzchni Brutto
brutto ...............................

Wartość czynszu miesięczna brutto
111,73 x........ = ...........................................

Pozostałe składniki
Cena netto .........................

Cena brutto ........................

data pieczęć i podpis Oferenta


