
 

    Załącznik nr 1 

    do Procedury przeprowadzania konkursu ofert na 

    najem garażu indywidualnego/ lokalu użytkowego 

    w budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS – Sp. z o.o. 

 

 

OGŁOSZENIE NAJMU GARAŻU 

 

 Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  - Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert  

na najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39, Al. Ks. J. Popiełuszki 4 i Hanki Sawickiej 51 

w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy 

ul………….” do dnia 31 maja 2016r. do godziny 14.00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto 

wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w 

przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.  

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 

3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.  

Oferty można składać: 

− osobiście w siedzibie Spółki. 

− listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka 

z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3  62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, 

a nie data wysyłki. 

− faxem na numer 62/ 766 31 40. 

− pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl. 
W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć 

oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora 

osiedla powoduje nieważność tejże oferty.  

           

 

 

 



 

    Załącznik nr 2 

    do Procedury przeprowadzania konkursu ofert na 

    najem garażu indywidualnego w budynkach 

    mieszkalnych Kaliskiego TBS – Sp. z o.o. 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Adres garażu/lokalu użytkowego: …………………………………………………………………........................ 

 

Nr garażu/lokalu użytkowego: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko oferenta: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania oferenta ………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oferowany czynsz miesięczny za garaż indywidualny/lokal użytkowy (bez podatku VAT): 

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

 

Uwaga! 

Stawka podatku VAT będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

 

 

 

……………………….………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

 

 



 

    Załącznik nr 3 

    do Procedury przeprowadzania konkursu ofert na 

    najem garażu indywidualnego w budynkach 

    mieszkalnych Kaliskiego TBS – Sp. z o.o. 

 

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

Imię i nazwisko 

………………………………………… 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania 

………………………………………. 

Nr telefonu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

− zapoznałem się ze stanem technicznym i prawnym garażu i nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń. 

− przyjmuję do wiadomości, że oferta wypełniona nieprawidłowo, nie spełniająca 
przedstawionych wymogów nie będzie rozpatrywana. 

 

 

 

 

 

 

……………………….………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 
 
 


