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Załącznik nr 1 

OFERTA 

     dotyczy: najmu pomieszczeń basenu Przedszkola Miejskiego nr 10  w Bytomiu w roku 
szkolnym 2022/2023 w celu prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

złożona przez: 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

Adres     .............................................................................................. 

tel. .................................................................. e-mail:  ........................................................... 
 

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

Osoba    do    kontaktu     ...................................................................................... 
 
 

I. Kryterium ceny 

Proponowany tygodniowy harmonogram obejmujący : 
- 20 godzin od poniedziałku do piątku ( dowolność w przedziale godzinowym 16.00- 20.00) 

 
Proszę zaznaczyć symbolem x proponowane godziny najmu 

 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 
16.00-20.00     
16.00-20.00     

16.00-20.00     

16.00-20.00     

16.00-20.00     
Razem ilość 
godzin 

    

 
 

Proponowana cena za najem 1 godziny w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) 
wynosi 

............  zl  brutto  słownie  ............................................................................. 
 
         Oświadczam, iż wartość tygodniowego harmonogramu obejmującego                   
    16 godzin (od poniedziałku do czwartku ) 
 

........................................zl brutto słownie ..................................... 
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I Kryterium - płatność z góry 

Wyrażam/ -y zgody na dokonanie płatności z góry za za pierwsze trzy miesiące najmu 
(dotyczy miesięcy: styczeń  luty i marzec)  :  

Nie wyrażam/ -y zgody na dokonanie płatności z góry za za pierwsze trzy miesiące najmu 
(dotyczy miesięcy: styczeń  luty i marzec) : 

 
- właściwe zaznaczyć symbolem  X 

 
 
    II Kryterium - działania na rzecz społeczności przedszkolnej 
  
    Oświadczam, iż ufunduje nagrody w roku szkolnym 2022/2023 dla dwóch  uczniów 
wskazanych przez przedszkole.:  
 
    Oświadczam, iż  nie ufunduje nagrody w roku szkolnym 2022/2023 dla dwóch  uczniów 
wskazanych przez przedszkole.:  
   

- właściwe zaznaczyć symbolem  X 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią  ogłoszenia konkursu oraz akceptuje zapisy 
postanowień umownych. 
Oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 
RODO** wobec osób fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym 
postepowaniu, a także zobowiązujemy się dopełnić ww. obowiązków wobec os6b 
kt6rych dane pozyskamy. 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
ll9 z 04.05.2016, sir. 1) 
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