
…………….……………………………………. 

(miejscowość i data) 

 
OFERTA 

NA ZAKUP UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEGO W 
SKŁAD MASY UPADŁOŚCI EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI 

 

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

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

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

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

 

2. SKŁADNIK, KTÓREGO OFERTA DOTYCZY: udział 7/8 części w prawie własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 55, w rejonie ul. 

Młodzieży, składającej się z działki o numerze 28/1, o powierzchni 496 m2, 

zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla  

Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KR1P/00046985/7. 

 

3. PROPONOWANA CENA NABYCIA: ……………………………………………………….. 

(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 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 uwzględniającej VAT, najpóźniej na 3 dni przed 

dniem zawarcia umowy sprzedaży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Załączniki: 

1. dowód wpłaty wadium, 

2………………………. 

 


