
Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o pisemnym przetargu na  

dzierżawę gruntów Skarbu Państwa  

pozostających w trwałym zarządzie  

Skarbu Państwa Regionalnej Dyrekcji  

Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa  

pozostających w trwałym zarządzie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 

 

 

1. Dane oferenta  
jeżeli oferent jest osobą fizyczną 

- imię i nazwisko  ………………………………………………………….. 

- nr dowodu osobistego ………………………………………………………….. 

- nr PESEL   ………………………………………………………….. 

 

jeżeli oferent nie jest osobą fizyczną: 

- nazwa   ………………………………………………………….. 

- NIP    ………………………………………………………….. 

- REGON   ………………………………………………………….. 

 

 

2. Adres oferenta:   ……………………………………………………………….................. 

 

 

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w pkt 2): ………......................................  

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

 

Nr tel.   .................................................       

  

      Nr faks ................................................. 

 

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

 

 

4. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających  

w trwałym zarządzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, określonych jako 

niepodzielny obszar o nazwie BAGNA KRĘPSKIE składający się z działek nr nr 2/1, 20, 21, 

22, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 51 położonych w 

obrębie Bolesławice gmina Goleniów, powiat goleniowski, o łącznej powierzchni 539,8409 ha 

składam(y) następującą ofertę: 

 



Oferuję roczną wysokość czynszu dzierżawnego za niepodzielny obszar o nazwie BAGNA 

KRĘPSKIE w kwocie ………………… zł (słownie ……………………………….………… 

………………………………… ……………………………………………... zł) 

 

5. Załącznikiem do niniejszej oferty jest oświadczenie oferenta, że: 

a) zapoznał się z przedmiotem przetargu; 

b) zapoznał się z treścią projektu umowy dzierżawy oraz załączników do niej i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń;  

c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowość uiszczania zobowiązań z 

tytułu dzierżawy przedmiotu przetargu oraz, że na dzień złożenia oferty nie zalega ze 

zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Szczecinie. 

 

6. Oferta została złożona na ................ ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................. 
podpis  osoby/osób upoważnionych do występowania  

w imieniu wykonawcy (czytelny podpis albo podpis  

i pieczątka z imieniem i  nazwiskiem) 

 

  

 

Miejscowość ................................ , data ........................... 

 


