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Załącznik numer 1 do REGULAMINU SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI prawa własności nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę numer 390/47 o powierzchni 0,1535 HA, położonej w Bełsznicy, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta numer GL1W/00006500/8, zwana dalej także Nieruchomością 

 
 

 
 
POUCZENIE: 

1. Należy wypełnić wszystkie pola, mające zastosowanie do danego Oferenta – w zależności od 
tego czy jest osobą fizyczną czy prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej. 

2. Jeżeli ofertę składa przedstawiciel Oferenta należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego lub odpis z właściwego rejestru dokumentujący umocowanie przedstawiciela. 

 
 

____________________________ 
podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 

działania w imieniu Oferenta 

OFERTA 

do sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 
390/47 o powierzchni 0,1535 HA, położonej w Bełsznicy, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta numer GL1W/00006500/8, zwana dalej także Nieruchomością 

Oznaczenie Oferenta o osoba fizyczna o osoba prawna /  
jednostka organizacyjna  
nieposiadająca osobowości  
prawnej 

IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA 
OFERENTA: 

 

PESEL:  
KRS:  
NIP:  
REGON:  
ADRES DO DORĘCZEŃ:  
TELEFON/ADRES E-MAIL:  
PRZEDSTAWICIEL:  
UMOCOWANIE:  
DYSPOZYCJA ODNOŚNIE DO 
ZWROTU WADIUM: 

 

OFEROWANA CENA NABYCIA 
PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

CYFRAMI: 
SŁOWNIE: 

DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:  
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:  
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OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, iż zarówno do udziału w Konkursie jak i zawarcia umowy sprzedaży nie jest/jest* 
wymaga zgoda osób trzecich/uchwała organu/inna* ………………….** 

2. Oświadczam, iż poza przedłożoną przeze mnie uchwałą/zgodą/inne* ………………..** zarówno 
do udziału w Konkursie jak i zawarcia umowy sprzedaży, nie jest wymagana zgoda osób 
trzecich, uchwała jakichkolwiek podmiotów ani też organów**** 

 
Wyjaśnienia: 
*skreślić niewłaściwe 
** wpisać właściwe 
*** uzupełnić tylko w przypadku zaznaczenia w pkt. 1 konieczności uzyskania zgody 
 
 
 
 

____________________________ 
podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 

działania w imieniu Oferenta 
 
 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie jego 
postanowienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym Przedmiotu sprzedaży i nie 
wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora treści art. 879 Kodeksu 
postępowania cywilnego w związku z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe, Nabywcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu sprzedaży co do udziału 
11/32 wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Krzyżok będącej osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej.  

4. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się w terminie wynikającym 
z Regulaminu zapłacić oferowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium. 

 
 
 

____________________________ 
podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 

działania w imieniu Oferenta 
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Proszę wypełnić, jeżeli przed złożeniem oferty Oferent będący osobą fizyczną wpłacił wadium: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
wskazanymi w części VII Regulaminu. 

2. Potwierdzam, że przystępując do konkursu przez zapłatę wadium wyraziłem zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie Organizatorowi w związku 
z uczestnictwem w konkursie. 

 
 
 

____________________________ 
podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 

działania w imieniu Oferenta 
 
 
 
 
Proszę wypełnić, jeżeli Oferent będący osobą fizyczną przed wpłatą wadium składa ofertę: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
wskazanymi w części VII Regulaminu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie 
Organizatorowi w związku z uczestnictwem w konkursie. 

 
 
 

____________________________ 
podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 

działania w imieniu Oferenta 
 
 
 

Proszę wypełnić, jeżeli Oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba fizyczna składająca ofertę: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
wskazanymi w części VII Regulaminu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie jako 
przedstawiciela Oferenta Organizatorowi w związku z uczestnictwem w konkursie. 

 
____________________________ 

podpis Oferenta / osoby uprawnionej do 
działania w imieniu Oferenta 


