……………….…………………………………….
(miejscowość i data)

OFERTA NABYCIA
PRAW MAJĄTKOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
ANDRZEJA DUNIKOWKSIEGO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

1. IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA / FIRMA (NAZWA), ADRES LUB SIEDZIBA:
…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................
2. SKŁADNIK,

KTÓREGO

OFERTA

DOTYCZY:

pakiet

975

(dziewięciuset

siedemdziesięciu pięciu) udziałów, wchodzących w skład masy upadłości
Andrzeja

Dunikowskiego

osoby

fizycznej

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej, stanowiących 97,5 % kapitału zakładowego spółki MARTIX Sp.
z o.o. z siedzibą w Podolu Górowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000270845.
3. PROPONOWANA CENA NABYCIA ………………………………………………………..
(SŁOWNIE: ……………………………………………………………………………………)
4. OZNACZENIE BANKU I NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ
ZWRÓCONE WADIUM: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
5. NUMER PESEL / NIP I REGON: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu sprzedaży w trybie
z wolnej ręki i akceptuję je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym oraz prawnym Przedmiotu
sprzedaży, jak również ze sporządzonym Oszacowaniem wartości udziałów
wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Dunikowskiego – osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej w spółce MARTIX Sp. z o.o. z siedzibą
w Podolu Górowej, KRS: 0000270845 i akceptuję 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 przez osobę pozostającą z nim
w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe, a także
przez Sędziego Komisarza oraz Upadłego.
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę
sprzedaży w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi w terminie
określonym przez Syndyka, nie dłuższym niż miesiąc od dnia wyboru oferty.
5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty 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.
6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do pokrycia
wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz
kosztów związanych z przeniesieniem praw.

Załączniki:
1. dowód wpłaty wadium,
2. odpis lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*,
3. uchwała zezwalająca na nabycie praw majątkowych Upadłej podjęta przez upoważniony organ
oferenta*,
4. ………………………………

…………………………………….
(czytelny podpis)

* jeżeli dotyczy

