
Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym  

na sprzedaż nieruchomości w Inowrocławiu 

 

……………………………., dnia ……………………… 
                                     (miejscowość) 

Dane Oferenta: 

 

……………………………………………………….. 
Imię i nazwisko albo nazwa lub firma oraz siedziba 

 

……………………………………………………….. 
Adres 

 

……………………………………………………….. 
Adres do doręczeń  

 

……………………………………………………….. 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 

 

 

OFERTA 

kupna nieruchomości w Inowrocławiu 

 

dla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z ogłoszeniem z dnia ……………………….. o przetargu pisemnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego dworca PKS), składającej się z 

działek: 19/1, 19/2, 20/2, 31, 35/4, 35/5, 38/4, 39/2 – zapisanych w KW nr BYII/00077493/6 oraz 

działek: 19/3, 20/3, 35/6, 38/3 – zapisanych w KW nr BYII/00053328/5 i działki nr 21 – zapisanej w 

KW nr BYII/00027070/0 o łącznej powierzchni nieruchomości wynosi 2,1188 ha, zwanej dalej 

„Nieruchomością”, 

ja niżej podpisany(a)/my niżej podpisani*, działając w imieniu własnym/w imieniu                                 

i na rzecz* ……………………………………………………………………………………………….. 
                                    (imię, nazwisko i adres Oferenta składającego ofertę) 

 

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 38 

87-100 Toruń 



1. Składam/Składamy*
 
ofertę kupna Nieruchomości, zgodnie z warunkami przetargu określonymi w 

powołanym wyżej ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż Nieruchomości, zamieszczonym na stronie 

internetowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.. 

2. Oferuję/Oferujemy*
 
cenę nabycia Nieruchomości w wysokości: 

 

 ……………… zł netto 

 

 (słownie: ……………………………………………………………….). 

3. Oświadczam/Oświadczamy*, że: 

1) zapoznałem(am)/zapoznaliśmy* się z warunkami przetargu zawartymi  w ogłoszeniu o 

przetargu z dnia ………..   na sprzedaż Nieruchomości, zamieszczonym na stronie internetowej 

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.. i przyjmuję/przyjmujemy* te 

warunki bez zastrzeżeń; 

2) zapoznałem(am)/zapoznaliśmy* się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu 

i przyjmuję/przyjmujemy* go bez zastrzeżeń; 

3) pozostaję w związku małżeńskim i występuję w imieniu własnym/zamierzam nabyć 

Nieruchomość w imieniu własnym i małżonka do majątku wspólnego* (dotyczy Oferentów 

będących osobami fizycznymi pozostających w związku małżeńskim). 

4. Zobowiązuję/Zobowiązujemy* się do: 

1) wpłacenia całości zaoferowanej ceny wraz z należnym podatkiem VAT w terminie i na 

rachunek wyznaczony przez sprzedającego; 

2) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez sprzedającego; 

3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Nieruchomości, w tym kosztów 

notarialnych dotyczących umowy sprzedaży sporządzonej w formie notarialnej. 

5. Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu                w 

przypadkach określonych w ogłoszeniu o przetargu:  

…………………………………………….. prowadzony przez ………………………………… 

6. Do oferty dołączono:** 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

3) ………………………………………………. 

4) ………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………... 
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna Oferenta/osoby  

upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz Oferenta) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do oferty. 

   

 

 


