
Załącznik nr 2 do Regulaminu w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa należącego do Astal sp.  
z o.o.  w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim z dnia 13.12.2021 r. 
 
 

_____________, dnia________ 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przetargu oraz Ogłoszeniem o Przetargu, 
zrozumiałem ich treść i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuję się 
do ich przestrzegania. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa należącego do Astal sp. 
z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim- wg opisu i oszacowania sporządzonego w dniu  
14 sierpnia 2020 r. przez Jarosława Jaromina, ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu  
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez sprzedającego, o tym, iż zgodnie z art. 879 Kodeksu 
postępowania cywilnego (Dz.U.2020.1575 t.j. z dnia 2020.08.07) w związku z art. 313 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228, tj. z dnia 2020.06.18) kupującemu nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotów stanowiących przedmiot przetargu. 

4. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych 
z zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu przetargu; 

5. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej bezwarunkowej oferty zobowiązuję się w terminie 
wynikającym z regulaminu przetargu zapłacić zaoferowaną cenę (pomniejszoną o wpłacone wadium). 

6. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty i niezapłacenia całej ceny nabycia w terminie 
wynikającym z Regulaminu przetargu, przyjmuję do wiadomości, że prawo własności opisanego w 
Regulaminie Przedmiot przetargu, tj. przedsiębiorstwa należącego do Astal sp. z o.o. nie przejdzie na 
oferenta. 

7. Oświadczam, że nie należę do kręgu osób wymienionych w treści art. 157 a ust. 2 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228, tj. z dnia 2020.06.18). 

8. Oświadczam, iż nie posiadam zadłużenia względem masy upadłości Astal sp. z o.o.  
w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim. 

 

_________________________ 

/ data, podpis oferenta / 


