Załącznik nr 1
_____________________
Miejscowość i data
Dane oferenta:
__________________________________
___________________________________
___________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa Oferenta)
_______________________________
________________________________
________________________________
(Adres Oferenta)
____________________________
(Numer telefonu do kontaktu)
____________________________
(Adres poczty elektronicznej)

OFERTA W PRZETARGU NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
I. W związku z ogłoszonym w dniu 7 września 2021 r.
przetargiem składam ofertę na nabycie:
•

•

w Gazecie Wyborczej

Prawa własności nieruchomości drogowej położonej w Rybniku, obręb
Niedobczyce, składającej się z działki nr 1560/45 o powierzchni 0,0159 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00113192/9;
Prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej rolę położonej w
Rybniku, obręb Niedobczyce, składającej się z działki nr 1387/51 o powierzchni
0,1090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr
GL1Y/00104436/6;

Za cenę __________________ (słownie: _______________________________________
_____________________________________________________________________

II. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz w pełni
i bezwarunkowo akceptuję jego warunki.
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III. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym
Nieruchomości i nie wnoszę do niego żadnych uwag.
IV. Oświadczam, że nie jestem w stosunku do syndyka masy upadłości w
postępowaniu upadłościowym Bogusławy Rus oraz Janusza Rus, w stosunku do
Sędziego-komisarza w tym postępowaniach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, ani osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub małżonkiem
takiej osoby, jak również nie jestem osobą pozostająca z którąkolwiek z ww. osób w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.
V. W przypadku niewybrania oferty proszę o zwrot wpłaconego wadium na podany
niżej rachunek bankowy
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
VI. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jednoczesnego nabycia prawa
własności nieruchomości położonej w Niedobczycach, składającej się z działki nr 1557/51
o powierzchni 0,0012 ha, dla której Sąd w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr
GL1Y/000111543/1 za kwotę 9 300,00 zł

[„*” - niepotrzebne skreślić]
Załączniki:
- podpisana kserokopia regulaminu przetargu;
- wydruk z KRS Oferenta*;
- wydruk z CEIDG Oferenta*;
- dowód wpłaty wadium
Podpis oferenta:
______________________
______________________
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