Załącznik Nr 3 do zasad najmu pomieszczeń gospodarczych
Data sporządzenia wniosku……………………………

WNIOSEK

NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Dot. pomieszczenia nr …………….. przy ul. ...........................................................
I. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko ......................................................................................................

PESEL…………………………………………….………………………………………
2. Adres zameldowania:
.................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny / z kodem:
...................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy , e-mail : ………………………………………………………………..........
5. PROPONOWANA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA 1 M 2 NETTO
(bez podatku VAT i opłat za świadczenia ) ………………………………………….…………zł
słownie złotych: …………………………………………………..…………………………………..
6.Określenie sposobu wykorzystania pomieszczenia :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Adresy lokali wynajmowanych przez Oferenta na terenie m.st. Warszawy *
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8. Oświadczenie o braku zaległości w lokalach wymienionych w pkt 7 *
...................................................................................................................................................
II. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE, NIEZBĘDNE DO OFERTY
/ należy dołączyć /
1. Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem.)
2. W przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika- pełnomocnictwo
udzielone w formie pisemnej.
3. Oświadczenie współmałżonka, złożone na druku stanowiącym załącznik do oferty o
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu
pomieszczenia(dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim)

Oświadczenia:
Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, oświadczam:
1) zapoznałem/łam się z zasadami najmu pomieszczeń gospodarczych;
2) zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pomieszczenia poprzez dokonanie
oględzin lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przykładowym
wzorem umowy pomieszczenia gospodarczego i je akceptuję,
3) oświadczam, że moja aktualna sytuacja finansowa: umożliwia terminowe
wywiązywanie się z zobowiązań wobec Wynajmującego, wynikających
z warunków umowy najmu.

……………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
1
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W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku
małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wynikających z umowy najmu pomieszczenia gospodarczego:
Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego przez mojego męża / moją żonę*
*(niepotrzebne skreślić)

...........................................................................
(imię, nazwisko małżonka oferenta)

...........................................................................
(PESEL, NIP)

...........................................................................
(podpis małżonka oferenta)

……………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
2

