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O Ś W I A D C Z E N I A 

 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie 

jego postanowienia. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem się 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. 64.43.296) w związku z art. 313 ustawy  
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535) kupującemu nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotów stanowiących przedmiot 
przetargu. 

 
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez sprzedającego, że na podstawie postanowienia 

Sędziego komisarza z dnia 25 września 2019 roku wydanym w postępowaniu upadłościowym 
prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 223/18, w przedmiocie zezwolenia syndykowi masy 
upadłości na udzielenie prawa pierwokupu dzierżawcy, Nieruchomość może zostać obciążona 
umownym prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy Nieruchomości, a to Andrzeja Durdy 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Durda AD-ROL z siedzibą w Równem. 
Syndyk zdecyduje o zawarciu umowy prawa pierwokupu do dnia pierwszego ogłoszenia w prasie 
o Przetargu i w ogłoszeniu tym poinformuje, czy prawo pierwokupu zostało udzielone.  
W wypadku udzielenia prawa pierwokupu syndyk masy upadłości zawrze z nabywcą warunkową 
umowę sprzedaży, pod warunkiem nieskorzystania przez Andrzeja Durdę z prawa pierwokupu. 
 

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

 
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty i niezapłacenia całej ceny nabycia  
w terminie wynikającym z regulaminu przetargu, przyjmuję do wiadomości, że nieruchomość nie 
przejdzie na oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości dłużnika 
Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s w Rybniku [KRS: 0000131215, REGON: 270203604, NIP: 
6422211969] 
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