
Załącznik nr 1 do Regulaminu w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa należącego do Nores sp.  
z o.o.  w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim z dnia 27.12.2021 r. 
 

 
_____________, dnia________ 

 
_____________________________ 
/nazwa oferenta/ 
 
____________________ 
 
____________________ 
/adres zamieszkania/siedziby/ 
 
_________________________ 
/KRS/ 
 
_________________________ 
/nr tel./ 
 
_________________________ 
/e-mail/ 
 
 

Syndyk masy upadłości Nores sp. z o.o.  
w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim 
 

 
OFERTA 

 
 

1. Niniejszym składam bezwarunkową i nieodwołalną ofertę zakupu przedsiębiorstwa Upadłego 
zlokalizowanego w Bytomiu- wg Opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 14 sierpnia 2020 r. 
przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, na którego infrastrukturę składają się: 
 

a) nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 
14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002462/3, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, 
objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9; 
 

b) nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 
14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002461/6, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, 
objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9; 

 
c) nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 

14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00003903/4, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, 
objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9; 
 

d) pozostałe aktywa: 
 

i. wartości niematerialne i prawne;  
ii. środki trwałe ruchome;  
iii. pozostałe wyposażenie, za cenę: 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa należącego do Nores sp.  
z o.o.  w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim z dnia 27.12.2021 r. 
 

 
_____________________PLN 

(słownie:____________________________________________________________PLN) 

 

 

 
______________________ 

/Data i podpis oferenta/ 
 
Załączniki: 

1. Kserokopia dowodu osobistego/wypis z właściwych rejestrów o mocy prawnej dokumentu 
urzędowego, ważny na dzień sporządzenia oferty* 

2. zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta  
w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne 
inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane** 

3. dowód uiszczenia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku 
bankowego, na który ma być dokonany przelew); 

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu; 
5. Załącznik nr 4 do Regulaminu; 
6. Załącznik nr 5 do Regulaminu; 

 
 
 
* kserokopię dowodu osobistego należy przedłożyć w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej/ wypis z właściwych rejestrów należy przedłożyć  
w przypadku Oferentów zarejestrowanych w publicznych rejestrach 
** tylko w przypadku, gdy jest to wymagalne. 
 


