
Załącznik nr 1 - wzór oferty 

(pieczątka Oferenta) 

………………………, dnia …………. 

OFERTA 

W nawiązaniu do ogłoszonego Konkursu ofert prowadzonego przez ”Krokus” sp. z.o.o, którego 

przedmiotem jest sprzedaż: 

➢ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej 
pow. Miasto Ruda Śląska, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2910/119, 2887/121, 
2891/121, 2894/121, 2897/121, 2888/121, 2889/121, 2892/121, 2895/121, 2898/121, 
2900/123, 2901/123, 2906/119, 2907/119 obręb 0010 Halemba i działki gruntu nr 1384/15, 
1387/15 obręb 0011 Kłodnica o powierzchni łącznej 16 321 m2; 

➢ 1/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1325/35 obręb 0011 
Kłodnica o powierzchni  279 m2; 

➢ 5/20 udziału w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2904/123, 2905/119, 
2909/119, obręb 0010 Halemba oraz działek gruntu nr 1322/8, 1397/15, 1399/15 obręb 0011 
Kłodnica o powierzchni łącznej 873 m2;. 
 
 

działając w imieniu i na rzecz (należy podać pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres Oferenta) 

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

adres …………………………………………………………………………………………………….…………. 

KRS ……………………………………………………………………………………………………...……….... 

NIP ………………………………………………………REGON …………………….………………………… 

Składamy ofertę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w ogłoszeniu i regulaminie konkursu za cenę netto: ……………………………………....… ..zł 

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

 

Cel nabycia nieruchomości:………………………..…………………………………………………………….. 

 

Termin zawarcia umowy sprzedaży: …………………..……………………………………………………….. 

Ponadto: 

• oświadczamy, że na dzień sprzedaży nieruchomości będziemy dysponowali środkami 
pieniężnymi na nabycie przedmiotu oferty za oferowaną cenę i zapłatę podatku, o jaką cena 
zostanie powiększona stosownie do obowiązujących przepisów lub jaki będzie należny 
w związku z transakcją, 

• oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości 
i przyjmujemy go bez zastrzeżeń,   

• oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu ofert 
i nie wnosimy do ich treści żadnych zastrzeżeń, 

• zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,  

• uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w terminie nie krótszym niż 4 miesiące od daty 
złożenia oferty,  

• oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego, 

• oświadczamy, że nie pozostajemy w stanie upadłości ani likwidacji/nie wszczęto przeciwko 

mnie/nam postępowania upadłościowego, ani nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego 

postępowania, 

• oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania konkursowego. * 



PODPIS 

 

* w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna 


