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Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego  

 

 

……………………………… dnia…………………………….. 
            miejscowość 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

OFERTA UDZIAŁU 

W PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU OGRANICZONYM 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Sośnica gmina Radymno, powiat jarosławski, woj. podkarpackie 

 

 

 

1. Dane Oferenta 

a) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

….………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania Oferenta) 

 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(PESEL) 

d)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(tel. kontaktowy, adres e-mail) 
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Przystępując do przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

położonych w miejscowości Sośnica gmina Radymno, powiat jarosławski, 

składających się z działek gruntowych nr 841, 847, 845/1, 848 dla których Sąd 

Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio księgi 

wieczyste nr: PR1J/00083391/6, PR1J/00088308/3, PR1J/00087022/7 

składam ofertę zakupu przedmiotowych nieruchomości za cenę netto w kwocie 

(cena nie mniejsza niż cena netto wywoławcza podana w ogłoszeniu): 

………………………………………………………………………………………………......  

słownie: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej 

na dzień zapłaty ceny nabycia nieruchomości. 

 

W przypadku niewybrania mojej oferty, kwotę wadium należy zwrócić na poniższy nr 

rachunku bankowego: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………....… 

 

 

 

 ………………………………….…………..……………………… 

                                                          (data i czytelny podpis Oferenta) 
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2. Oświadczenia 

 

Składając ofertę na zakup nieruchomości położonych w miejscowości Sośnica gmina 

Radymno będących przedmiotem przetargu pisemnego ograniczonego oświadczam, 

że: 

1) zapoznałam/em się ze wszystkimi informacjami i warunkami przetargu zawartymi w 

ogłoszeniu o przetargu i w Regulaminie oraz akceptuję je bez zastrzeżeń; 

2) zapoznałem się ze stanem rzeczywistym, technicznym i prawnym przedmiotu przetargu  

i akceptuję go bez zastrzeżeń;  

3) oświadczam, że znany jest mi stan techniczny budynków, budowli, urządzeń i 

wyposażenia składających się na przedmiot ogłoszenia. Oświadczam, że nie wnoszę i 

nosić nie będę w przyszłości żadnych roszczeń w szczególności wynikających ze 

stopnia zużycia przedmiotu ogłoszenia, jak również poszczególnych jego składników; 

4) nie będę występował z roszczeniami wobec Organizatora z tytułu ewentualnej 

niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni 

sprzedawanych nieruchomości, jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez 

uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowych nieruchomości jest 

inna, niż jest to oznaczone w dokumentach; 

5) że nie będę zgłaszać ani dochodzić żadnych roszczeń wobec Organizatora przetargu w 

przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania przetargowego; 

6) że wpłaciłem/łam wadium zabezpieczające ofertę w wysokości i na warunkach 

określonych przez Organizatora przetargu; 

7) przyjąłem/łam do wiadomości, że wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli 

złożona przeze mnie oferta zostanie przyjęta i uchylę się od zawarcia umowy w terminie 

ustalonym przez Organizatora lub jeżeli zaoferowana przeze mnie cena nabycia 

Nieruchomości jest mniejsza od ustalonej ceny wywoławczej; 

8) w przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuję się do zapłaty ceny brutto sprzedaży 

Nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium najpóźniej na jeden dzień przed 

podpisaniem notarialnej umowy przenoszącej prawo własności Nieruchomości, przy 

czym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki; 

9) zobowiązują się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży 

nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz podatków związanych z 

przeniesieniem prawa własności i prawa wieczystego użytkowania. 

10) akceptuję termin związania ofertą – 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

11) oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dot. ochrony danych osobowych 

umieszczoną w regulaminie przetargu. 

 

                                                     

…………………………………………………..……………………………………………………………………… 

                                                                       (miejscowość, data i czytelny podpis Oferenta) 


