
Miejscowość, data …..................................................

OFERTA 
nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego 

w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/82 
w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 511/18

Imię i Nazwisko/nazwa: …....................................................................................................................
adres zamieszkania/siedziby: …............................................................................................................
numer telefonu: …........................................................... e-mail: ….....................................................
PESEL/KRS: ….................................................... numer dowodu osobistego: …................................
obywatelstwo: …..........................

oferuję nabycie w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 511/18 spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/82  dla którego
Sąd  Rejonowy  w  Tarnowie  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  TR1T/00120834/8  za  cenę:
…....................................... zł (słownie:.......................................................................................................... zł) 

Jednocześnie oświadczam, że:
1) w przypadku niewybrania mojej oferty wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy o numerze:

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

W przypadku wyboru mojej oferty i niezawarcia umowy sprzedaży zgodnie z Warunkami Przetargu

wadium nie podlega zwrotowi.

2) cena  ustalona  w postępowaniu  zostanie  zapłacona  nie  później  niż  na  trzy dni  przed  zawarciem

umowy sprzedaży,

3) zapoznałem się z Warunkami Przetargu na wybór nabywcy nieruchomości z dnia 11 września 2019 r.

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

4) znany mi jest stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży oraz zapoznałem się z dokumentacją

jego dotyczącą – w szczególności z operatami szacunkowymi, 

5) nie posiadam zadłużenia względem masy upadłości,

Do oferty dołączono:

1) potwierdzenie uiszczenia wadium w wysokości 15.000 zł

2) w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (z

datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu), zaświadcze-

nie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, o ile nie zostały ujawnione w KRS, odpowiednie zgody

korporacyjne,

Podpis oferenta ….....................…..........................................

Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  zostać  umieszczona  w  zamkniętej  nieprzeźroczystej  kopercie   zaadresowanej  Kancelaria

Adwokacka  Kamil  Trybuchowicz  ul.  Topolowa  32/3,  31-506  Kraków  i  zawierać  wyraźne  oznaczenie  „Oferta  na  zakup

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 511/18/S. – NIE OTWIERAĆ” Oferty

należy złożyć do dnia 21 października 2019 r. 


