
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 własności zabudowanej części nieruchomości położonej w Kościanie, powiat 
kościański, stanowiącej niewydzieloną część działki nr 3941/14, obręb 0001 Kościan,  

o powierzchni około 1 600 m2 zabudowaną stacją paliw wraz z infrastrukturą oraz budynkiem 

handlowo – usługowym (kiosk stacji paliw) o powierzchni zabudowy 54 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 własności niewydzielonej części 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 


