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Oferta w przetargu
na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 544/19/S Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 

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 wynoszący 244/260 (dwieście czterdzieści cztery z dwustu sześćdziesięciu) udział we współwłasności nieruchomości położonej w Lusinie stanowiącej działkę ewidencyjną nr 218/30 o powierzchni 26 000 m2, objętej księgą wieczystą KR3I/00014325/7 oferuję netto:

…………………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Oferent zobowiązuje się wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży całą oferowaną cenę zakupu pomniejszoną o wadium na rachunek masy upadłości 
Oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Oferent oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetargu i akceptuje jego warunki, a także że miał możliwość zapoznania się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu oraz granicami działki i nie zgłasza zastrzeżeń, a nadto, że na wypadek wyboru jego oferty i zawarcia umowy sprzedaży wyraża zgodę na wyłączenie co do tej transakcji stosowania rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 k.c.
Oferent oświadcza, że wiadomo mu, iż:
- w budynkach mieszkalnych usytuowanych na nieruchomości zamieszkuje upadły Zbigniew Smoroński oraz inne osoby należące do rodziny upadłego
- nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, jako zespół dworski: dwór, spichlerz, park, A-464 z 16.02.1981 oraz A-488 z 27.03.1984 [A-590/M], a wg decyzji wpisowej i mapy przedmiotowa nieruchomość leży w pośredniej strefie ochrony konserwatorskiej.
 i nie zgłasza w związku z tym zastrzeżeń. 
Oferent załącza dokumenty i oświadczenia wymagane przez regulamin przetargu.
W przypadku konieczności zwrotu wpłaconego wadium oferent podaje, że winno być ono zwrócone na rachunek (niepotrzebne skreślić)
- z którego wadium wpłacono                           - inny rachunek o numerze
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….

Adres email oferenta: ……………………………………….…………………………………………………………….
podpis oferenta lub osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta




