………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
FORMULARZ OFERTOWY
DO REGULAMINU NR 1 SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM INOX GROUP SP. Z O.O. S.K.A.
1. ADRESAT OFERTY
Sąd Rejonowy w Kaliszu
V Wydział Gospodarczy
ul. Adama Asnyka 56a
62-800 Kalisz
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul. Towarowa 37 (III piętro)
61-896 Poznań
- Syndyk masy upadłości INOX GROUP Sp. z o.o. S.K.A.
2. Sygnatura akt: V GUp 3/17
3. OFERENT
Dokładne
oznaczenie
nazwisko/firma)

oferenta

(imię

i

Miejsce zamieszkania/adres siedziby

Adres korespondencyjny

Forma organizacyjno-prawna*
REGON*
NIP*
PESEL*
Nr i seria dowodu osobistego*
Nr
i
seria
cudzoziemców)*

paszportu

(w

przypadku

Nr telefonu
Nr rachunku bankowego oferenta

str. 1

(parafka)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia
oferty
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu
z Syndykiem
*jeżeli dotyczy

4. OZNACZENIE RUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. OFEROWANA CENA BRUTTO (nie niższa niż cena minimalna)

..................................................................(słownie:..........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. OŚWIADCZENIA
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
•
•
•
•
•
•
•
•

nie należę/ymy do kręgu osób wymienionych w pkt. VII.4 Regulaminu;
zapoznałem/am/aliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, jego
opisem i oszacowaniem oraz nie zgłaszam/y z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
zapoznałem/am/aliśmy się z Regulaminem sprzedaży i spełniam/y warunki określone tym
Regulaminie oraz je akceptuję/emy bez zastrzeżeń;
oferta jest bezwarunkowa,
cała oferowana cena sprzedaży zostanie wpłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży
na rachunek bankowy masy upadłości, z zastrzeżeniem
zaliczenia kwoty uprzednio
wpłaconego wadium;
zobowiązuję/emy się do zapłaty wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu
sprzedaży, w szczególności wszelkich należności publicznoprawnych;
posiadam/y konieczne zgody lub pozwolenia na zawarcie umowy sprzedaży lub
zobowiązuję/emy się do ich uzyskania przed zawarciem umowy sprzedaży,
zobowiązuję/emy się do udzielania niezbędnych wyjaśnień i czynnej współpracy z
syndykiem w procesie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń na sprzedaż,

7. ZAŁĄCZNIKI

1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

str. 2

(parafka)

3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................

5.
L.p.

str. 3

PODPIS(Y):
Nazwa Oferenta

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Oferenta

Podpis osoby (osób)
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Oferenta

(parafka)

