
 

 

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu ofert na najem lokalu w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w 

Warszawie i prowadzenie w nim sklepu muzealnego wraz ze sprzedażą internetową  

 

Oferta 

na najem lokalu w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 

i prowadzenie w nim sklepu muzealnego wraz ze sprzedażą internetową 

 

 

...................................., dnia .......................  

 

 

Działając w imieniu Oferenta: 

 

 

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

imię i nazwisko lub firma/nazwa Oferenta 

 

 

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

adres Oferenta 

 

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

adres do korespondencji 

 

NIP ………………………………… REGON ………………………………………… 

 

Telefon ………………………………………………................................………… 

 

E-mail ………………………………………………………………………………….. 

 

oferuję: 

 

1. Miesięczną stawkę czynszu netto (bez podatku VAT) w złotych polskich za m² powierzchni  

lokalu - sklepu muzealnego w wysokości: 

 

………………………… (słownie: ……………………………………………………………………….) 

(czynsz nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu) 

 

2. Stałą miesięczną opłatę w złotych polskich netto (bez podatku VAT) za prawo prowadzenia 

sklepu Internetowego w domenie Muzeum w wysokości: 

 

………………………… (słownie: ……………………………………………………………………….) 

 

 

 



 

 

 

 

3. Prowizję z tytułu uzyskanych obrotów w wysokości: …… % (słownie: ……………………………) 

rocznego obrotu uzyskanego łącznie w sklepie stacjonarnym i w sklepie internetowym powyżej 

kwoty 950 000,00 zł złotych netto (bez podatku VAT). 

 

4. Opłatę licencyjna za prawo do używania logotypów, znaków towarowych i znaków graficznych 

(należących do Muzeum) na towarach sprzedawanych w sklepie w wysokości: 

 

………% (słownie: ……………………………………………… procent) od wartości sprzedaży netto 

towarów sprzedawanych w sklepie. 

 

5. Zniżki dla pracowników Muzeum oraz dla darczyńców Muzeum w wysokości ………….% 

(słownie: ..…………………………………………… procent) wartości towarów.  

 

 

Oferent zobowiązuje się do: 

1) najmu od Muzeum wyposażenia meblowego za miesięczną stawkę 1.717,00 (słownie: tysiąc 

siedemset siedemnaście) złotych polskich netto (bez podatku VAT) oraz do zachowania 

charakteru i wystroju wnętrza lokalu; 

2) zawarcia osobnej umowy na wywóz śmieci; 

3) w razie wybrania oferty - do zawarcia umowy najmu oraz umowy o prowadzenie sklepu 

internetowego zgodnie ze wzorami określonymi w regulaminie Konkursu. 

 

Oświadczam, że Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

 

 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu Uwagi 

1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej 

 

2 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP  

3 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON  

4 Informacja z banku, w którym oferent posiada rachunek, 

potwierdzająca wysokość środków finansowych lub zdolność 

kredytową (w wysokości co najmniej 200.000 zł, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

 

5 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

 



 

 

 

6 Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

 

7 Potwierdzenie zawarcia przez oferenta umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności 

cywilnej za szkody w najmowanej nieruchomości, przewidującej 

sumę gwarancyjną  w wysokości co najmniej 200.000,00 

(słownie: dwieście tysięcy) złotych polskich 

 

8 Co najmniej dwie referencje wystawione przez podmioty, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu, tj. przez instytucje 

kultury, w tym przynajmniej jedną przez instytucję kultury 

będącą muzeum państwowym, samorządowym lub 

współprowadzonym 

 

9 Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 11 do 

regulaminu o spełnianiu warunków udziału w Konkursie 

 

10 Biznes plan dotyczący prowadzenia sklepu muzealnego  

11 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)*  

12  

 

 

13  

 

 

14  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

Oferta została złożona na ………… stronach. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….……………… 

data i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń w imieniu Oferenta 

 


