
Załącznik do ogłoszenia  
z dnia 03.08.2020 r. 

 O F E R T A 
 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
w stanie surowym obejmującej działkę ewidencyjną nr 2682/1 o pow. 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy                 
w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00077484/8 będąca własnością Miasta Jasła. 

Dane oferenta: 

Imię i nazwisko  lub nazwa  podmiotu: 

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

Adres zamieszkania lub  siedziby podmiotu: 

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Seria i numer dowodu osobistego.......................................................................................................... 

Nr KRS (w przypadku osób prawnych).................................................................................................. 

Nr telefonu …...................................................Adres e-mail …....…................................................... 

Oświadczenia i zobowiązania oferenta: 

1. Składam ofertę na nabycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym położonej w Jaśle, obejmującej działkę 
ewidencyjną nr 2682/1 obręb 2 - Ulaszowice. 

2. Oferuję cenę brutto za  nabycie nieruchomości położonej w Jaśle, stanowiącej działkę ewidencyjną                   
nr 2682/1 obręb 2 – Ulaszowice, w wysokości………………………………..………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................
słownie:.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

3. Zobowiązuję się do zapłaty ceny  przed zawarciem aktu notarialnego oraz do pokrycia wszelkich kosztów               
i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz                
z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że dokonałam/em wpłaty wadium (kopia dowodu wpłaty wadium stanowi załącznik do 
niniejszej oferty). 

6. W przypadku konieczności zwrotu wniesionego wadium proszę dokonać wpłaty na następujący numer 
rachunku bankowego:…..................................................................................................................... 

7. Do oferty  załączam: 
 kopię dowodu wniesienia wadium; 
 dokument określający status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego KRS - w przypadku osób 

prawnych). 
8. Dane do ewentualnego wystawienia faktury VAT............................................................................... 

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

Oferta została sporządzona  w dniu ................................ 
         Podpis oferenta 
             
                 …......................................... 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym położonej w Jaśle obręb  nr 2 - Ulaszowice, 
obejmującej działkę ewid. nr 2682/1, o pow. 0,0,0295 ha. Zostałem/am poinformowany, że podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wycofanie przeze 
mnie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w przetargu.  
 

……………………………………       …………………………………… 
           Miejscowość, data                      Podpis uczestnika 


