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dnia ………………………………………..


syndyk
Piotr Heliński
biuro Syndyka
ul. Bracka 6/12
31-005 Kraków


Oferta 
nabycia lokalu mieszkalnego
w postępowaniu upadłościowym Lesława Serwina
(VIII GUp 698/21/S SR dla Krakowa-Śródmieścia) 

Określenie oferenta (imię nazwisko adres i pesel w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę i numer w rejestrze w razie osób prawnych i jednostek organizacyjnych). W przypadku dwóch lub więcej osób fizycznych należy podać dane wszystkich osób oraz wskazać, czy zakup ma nastąpić w częściach ułamkowych (jakich), czy na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej.


za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Tarnowie przy ul. Odległej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00120284/7 oferuję:

…………………………………………………. zł

Cena oferowana (w pełnych tysiącach złotych) słownie: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Oferent oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetargu i akceptuje jego warunki.
Oferent w przypadku wyboru jego oferty i zatwierdzenia tego wyboru przez Sędziego Komisarza zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wynikającym z regulaminu przetargu lub postanowienia Sędziego Komisarza oraz zobowiązuje się wpłacić co najmniej jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży całą oferowaną cenę zakupu na rachunek masy upadłości lub do depozytu notarialnego – zgodnie z pkt 15 regulaminu przetargu
Oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Oferent oświadcza, że miał możliwość zapoznania się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu oraz że ma świadomość, iż lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu jest obecnie zamieszkany i nie zgłasza zastrzeżeń, a treść pkt 16 regulaminu przetargu jest mu znana, oraz że zgadza się na wyłączenie w zakresie transakcji zakupu przedmiotu przetargu stosowania przepisów o rękojmi za wady;
Adres email oferenta: 

……………………………………….…………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego na który ma być zwrócone wadium (w razie niewypełnienia wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego wadium przelano).

……………………………………………………………………………………………………………
podpis oferenta lub osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta




