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Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o przetargu 
nr KA-6/2/2019/B 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Dane Oferenta: 
 
Nazwa firmy/imię i nazwisko : …………………………………………………………..……………...…………………; 

Siedziba/adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..………………….....; 

adres do doręczeń: ……………………………………………………………………..…………………………….…...; 

NIP: ……………………………...; REGON:…………………………………….; KRS lub nr zaświadczenia  

o działalności gospodarczej oraz informacja, przez kogo zostało wydane:………………………………………… 

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

Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą: …………………………………………………….. 

………………………………………tel.: …………………………….., e-mail:…………………………………………... 

 
Nawiązując do ogłoszenia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie o przetargu 

nieograniczonym nr KA-6/2/2019/B dot.: 

„Sprzedaży prawa własności dwóch, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, objętych księgami 

wieczystymi nr: KR1P/00536297/9 oraz KR1P/00199855/4, położonych w Krakowie przy ul. Marii 

Bobrzeckiej, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej”, 

oferuję zakup nieruchomości, będących przedmiotem w/w ogłoszenia nr KA-6/2/2019/B 

za łączną cenę netto: ……………………...……… słownie: …………….…….…………………..……………. 

(tj. łączną cenę brutto: ……………………………. słownie: ……………………………………………..……….) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią w/w ogłoszenia o przetargu nr KA-6/2/2019/B w tym  

z ograniczeniami prawnymi związanymi z przeniesieniem własności przedmiotowych Nieruchomości 

określonymi w pkt. III ogłoszenia o przetargu  i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń oraz że zapoznałam/em 

się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości będących przedmiotem przetargu nr KA-6/2/2019/B i nie 

zgłaszam zastrzeżeń w tym przedmiocie. 

Ponadto oświadczam, że: 

 uznaję się za związaną/ego treścią złożonej oferty, przez okres 60 dni od daty upływu terminu na złożenie 

ofert, tj. do dnia 16.08.2019 r., 

 zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności 

Nieruchomości będących przedmiotem przetargu nr KA-6/2/2019/B (w tym m.in. kosztów notarialnych, opłat 

sądowych itp.), 

 zobowiązuje się do przystąpienia do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości będących 

przedmiotem przetargu nr KA-6/2/2019/B, w formie aktu notarialnego, na warunkach określonych w ofercie 

oraz podczas licytacji ustnej w zakresie ceny (w przypadku skorzystania przez Sprzedającą z trybu licytacji 

ustnej), w terminie do 14 dni od dnia poinformowania mnie przez Sprzedającą o wyłonieniu mojej oferty jako 

najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu przetargowym, w miejscu i czasie ustalonym przez 

Sprzedającą, 

 zobowiązuję się do ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się 

w budynku nr 9 przy ul. Marii Bobrzeckiej w Krakowie, którzy potwierdzą wolę ustanowienia na ich rzecz tej 

służebności (z wyłączeniem tych właścicieli, na rzecz, których została już taka służebność ustanowiona), 

nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu oraz na prawie korzystania 

z części Nieruchomości z przeznaczeniem pod śmietnik, obciążającej przedmiotowe Nieruchomości, 
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w granicach i zakresie służebności gruntowej ujawnionej w w/w księgach wieczystych i ustanowionej na 

rzecz każdoczesnych właścicieli części lokali mieszkalnych znajdujących się w w/w budynku nr 9 przy  

ul. Marii Bobrzeckiej, w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej przez Sprzedającą 

na rzecz wybranego Oferenta prawo własności przedmiotowych Nieruchomości. 

 Wyrażam zgodę na to aby w umowie przedwstępnej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości 

sporządzonej w formie aktu notarialnego określone zostało, iż zapłata ceny ustalonej w wyniku 

przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, pomniejszonej o wpłacone  wadium, nastąpi 

przed zawarciem zobowiązującej umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości, na konto Sprzedającej o 

nr: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826, nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem 

zawarcia zobowiązującej umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości. Za datę dokonania wpłaty 

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającej. W przypadku braku dokonania wpłaty w 

w/w terminie Sprzedającej będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej.  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb 

przeprowadzenia przetargu zgodnie załączoną klauzulą RODO (stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia). 

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

miejscowość i data podpis Oferenta /podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


