
…………….……………………………………. 

(miejscowość i data) 

 
OFERTA 

NA ZAKUP PRAW MAJĄTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI 
EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA, SIEDZIBA LUB ADRES…………………………………… 

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

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

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

 

2. SKŁADNIK, KTÓREGO OFERTA DOTYCZY (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat):  

 

1) prawo własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000648097, co stanowi 50 % udziałów w kapitale Spółki  
 

2) prawo własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce 

Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. 

Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99 % udziałów  

w kapitale Spółki  
 

3) prawo własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) 

udziałów w spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000465814, 

co stanowi 97,5 % udziałów w kapitale Spółki   

 

4) wszystkie ww. prawa majątkowe łącznie  
 

 

 

 



3. PROPONOWANA CENA NABYCIA:  

1) przedmiotu sprzedaży określonego w § 2 pkt 1 Regulaminu 

……………..………………………………………………………..(SŁOWNIE:……………

………………………………………………………………………………………………….) 

2) przedmiotu sprzedaży określonego w § 2 pkt 2 Regulaminu 

……………..………………………………………………………..(SŁOWNIE:……………

………………………………………………………………………………………………….) 

3) przedmiotu sprzedaży określonego w § 2 pkt 3 Regulaminu 

……………..………………………………………………………..(SŁOWNIE:……………

………………………………………………………………………………………………….) 

4) wszystkich praw majątkowych łącznie (proszę wypełnić w przypadku złożenia 

oferty na wszystkie prawa majątkowe łącznie)……………………………………………… 

(SŁOWNIE:…………………………………………………………………………………..…

……………………….) 

 

4. NUMER PESEL / NIP I REGON:  

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

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

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

 

5. BANK ORAZ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO ZWROTU WADIUM: 

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

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu sprzedaży w trybie  

z wolnej ręki z dnia 20 września 2021 roku i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym oraz prawnym przedmiotu 

sprzedaży, jak również ze sporządzoną wyceną i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

 

3. Oświadczam, że niniejsza oferta nie jest złożona przez syndyka, jego małżonka, 

wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, osobę pozostającą z nim w stosunku 

przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osobę pozostającą z nim 

w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkującą i gospodarującą; sędziego 

komisarza, ani przez przedstawiciela upadłego. 



4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę 

sprzedaży w terminie określonym przez Syndyka, nie dłuższym 4 miesiące od wyboru 

oferty przed wyznaczonym przez Syndyka notariuszem. 

 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat 

związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz kosztów związanych  

z przeniesieniem praw, jak również związanych z wykreśleniem zabezpieczeń. 

 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się dokonać pod rygorem utraty wadium, zapłaty na 

rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie sprzedaży w trybie 

z wolnej ręki całej oferowanej ceny, najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy 

sprzedaży. 

 

 

………………………………………….. 
(własnoręczny podpis) 

 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. dowód wpłaty wadium, 

2………………………. 


