
 

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: 

➢ prawo własności nieruchomości położonej w Rabce Zdrój, stanowiącej działkę gruntu 

nr 4693/6 obręb 0001 Rabka Zdrój o powierzchni 10 657 m2. 

Nieruchomość jest niezabudowana, lecz rozpoczęte zostały na niej prace budowlane polegające na  

budowie: muru oporowego, podbudowie pod płytę posadzki, słupów konstrukcyjnych oraz ścian 

antresoli budynku, w stanie surowym otwartym bez zadaszenia, na podstawie ostatecznej decyzji 

Starosty Nowotarskiego nr 1064/15 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 

budowę z dnia 17.12.2015 roku. Powyższa decyzja wygasła z mocy prawa z uwagi na przerwanie 

budowy. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem faktycznym i technicznym 

nieruchomości oraz przeprowadzić ewentualne badania nieruchomości we własnym zakresie. Istnieje 

możliwość zapoznania się z analizą techniczną nieruchomości, na miejscu w siedzibie „Krokus” sp. z 

o.o. w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5. 

 
działając w imieniu i na rzecz (należy podać pełną nazwę i adres Oferenta) 

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

adres ………………………………………………… ……………………………………………… 

KRS ………………………………………………….... NIP: ………………………………………  

REGON ………………………………………………… kontakt@ ……………………………… 

Składamy ofertę kupna nieruchomości, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i 
regulaminie konkursu za cenę netto: ………………………………………………………………. 

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

PODPIS 


