Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (Wzór)

……………………….
Miejscowość, data

OFERTA
NAZWA POSTĘPOWANIA: ……………………………………………………………………………………
Oferent (nazwa):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel. …………………………….
E-mail ……………………………………
Nr REGON* ………………………………….
Nr NIP* …………………………………
Nr KRS* ………………………………
Seria, nr dowodu osobistego* ……………………………….
PESEL* ……………………………
*(w przypadku, gdy nie dotyczy skreślić)

Oferuję nabycie Nieruchomości:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Za cenę netto ……………………. zł
(słownie: ………………………………………….złotych)

………………………..
Miejscowość, data

……..…..……....……………………………..
Pieczęć opatrzona podpisem Oferenta
lub osoby upoważnionej do złożenia oferty
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1. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości
i akceptuję go bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam,

że

zapoznałem/am

się

z

warunkami

Postępowania,

zawartymi

w Ogłoszeniu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty tj. iż nie jestem:
a. członkiem organów spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
b. osobą, której powierzono wykonanie czynności związane z przeprowadzeniem
Postępowania;
c. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w ust. a) i
b) powyżej;
d. osobą skazaną prawomocnie za przestępstwo;
e. podmiotem lub osobą wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
f.

podmiotem lub osobą znajdującą się na Liście Nierzetelnych Dostawców spółki
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;

4. Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że wadium przepada na rzecz
Sprzedającego, jeżeli złożona przeze mnie oferta zostanie przyjęta, i uchylę się od
zawarcia Umowy w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
5. Zobowiązuję się do wpłacenia zaoferowanej ceny zgodnie z warunkami określonymi
w Ogłoszeniu.
6. Zobowiązuję się do zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na
warunkach uzgodnionych przez Strony.
7. Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia Umowy, w tym opłat
notarialnych i podatków, związanych z przeniesieniem prawa własności bądź prawa
użytkowania wieczystego.
8. Oświadczam, że jestem związany/a ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z dniem jej złożenia.
9. Numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium:
………………………………………………………………………………………………………………
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
11. Dodatkowe oświadczenia Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………..
Pieczęć opatrzona podpisem Oferenta
lub osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załączniki:
1. Odpis z KRS Oferenta lub wydruk z CEIDG, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
datą złożenia, lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku, gdy Oferent nie jest
przedsiębiorcą, oraz stosowne pełnomocnictwa, jeżeli prawo do reprezentowania
Oferenta nie wynika z wymienionych dokumentów.
2. W przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru,
w którym podmiot zagraniczny jest wpisany, za wyjątkiem osób fizycznych nie
działających jako przedsiębiorca.
3. Dowód wniesienia wadium, jeżeli było wymagane.
4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
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