
załącznik nr 1  
do Informatora Konkursowego 

……………………………………… 
        Pieczątka firmowa Oferenta 

 
OFERTA KONKURSOWA 

 
Nazwa i siedziba oferenta: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Do: 
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.,ul. Grenadierów 51/59,  
04-073 Warszawa.  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie ofert na: 

„Najem części Sali Fizykoterapii, stanowiącej pomieszczenie Zakładu Rehabilitacji, 
położonej w Warszawie przy ul. Grenadierów 51/59 w Pawilonie VI na piętrze II  
o powierzchni do 15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania 
odpłatnych świadczeń zdrowotnych objętych kompetencjami zawodowymi fizjoterapeuty”  
 
Oferuję miesięczny czynsz najmu w wysokości ……. % przychodu uzyskanego miesięcznie 
powiększonego  o podatek VAT.   
                     

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Informatorem Konkursowym i nie wnosimy do jego treści 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty 
konkursowej. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta przez okres 60 dni licząc od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

3. Oświadczamy, że zawarty w Informatorze Konkursowym projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Wynajmującego. 

4. Oświadczamy(y), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 
r. poz. 835 z późn. zm.). 

5. Oświadczamy(y), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5 k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111  

 
Oferta konkursowa zawiera ……… ponumerowanych stron, w tym strony od nr …….  do nr …..  
są niejawne.*  
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. …………………………….. 
4. ……………………………. 

* niepotrzebne skreślić    

                                                                                               ………………………………………… 
                                                                                                                        Podpis 
                                                                                            upoważnionego przedstawiciela Oferenta 
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