……….……………, dnia ……......................

(pieczątka Oferenta)

(miejscowość, data)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonego przez AMW HOTELE Sp. z o.o.
w Warszawie, którego przedmiotem jest:
zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej
w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:
75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,
dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.,
ja/my, niżej podpisany/i:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………….,
działający w imieniu i na rzecz (należy podać pełną nazwę i adres Oferenta):
……………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
adres:
………………...…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
NR KRS/EDG: ……………….……………………..…………,
REGON:…….………………………………………..…………,
NIP: ……………………………………,
NR KONTA: ………………………………………..……………………………………….,
tel.:……………………….………………,

e-mail: ……………………………………..….,

składam/y ofertę kupna nieruchomości, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogłoszeniu
i Warunkach Przetargu,
za cenę netto: ………………………………….…..… ,
słownie:………………….…………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………….
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Zobowiązuję/emy się do zapłaty pełnej kwoty przelewem na konto AMW HOTELE Sp. z o.o. w
Warszawie nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres … miesięcy od daty otwarcia ofert.
Oświadczam/y, że znajduję/emy się w sytuacji finansowej pozwalającej na nabycie
Nieruchomości.
Oświadczam/y, że nie pozostaję/emy w stanie upadłości ani likwidacji / nie wszczęto przeciwko
mnie postępowania upadłościowego lub postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, ani nie
zostało wszczęte wobec mnie postępowanie na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne
Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do pokrycia kosztów zawarcia umowy przedwstępnej i
umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz wszelkich innych opłat związanych ze
sprzedażą nieruchomości..
Oświadczam/y, że zapoznałem /liśmy się z Ogłoszeniem i Warunkami Przetargu i Zasadami
zbywania składników aktywów trwałych Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o. w Krakowie i nie
wnosimy do ich treści żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczam/y, że w przypadku wyboru mojej /naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez AMW HOTELE Sp. z o.o. w Warszawie
Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu
postępowania i przyjmuję/emy go bez zastrzeżeń i nie będę/będziemy dochodzić w przyszłości
żadnych roszczeń z tego tytułu oraz wyrażam/y zgodę na wyłączenie rękojmi AMW HOTELE
sp. z o.o. za wady fizyczne i prawne nieruchomości.
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMW
HOTELE Sp. z o.o., w związku i na potrzeby postępowania, którego dotyczy niniejsza Oferta podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są załącznik nr 1 oraz (np.
poświadczone za zgodność: dowód wpłaty wadium, kserokopia/ wydruk wersji elektronicznej aktualnego odpisu z
właściwego dla jednostki gospodarczej rejestru albo ewidencji, kserokopia aktualnych zaświadczeń właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), pełnomocnictwo, zgodę małżonka):
1. Załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie ,
2. ………………………………………..,
3. ………………………………………..,
4. ………………………………………..,
5. ………………………………………..,
6. ……………………………………….. .

…………………………………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)
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