Załącznik H2
wzór oświadczeń oferenta
Miejscowość ………………………, data ………………………………
Oświadczam, że składam ofertę zakupu –gruntu nieruchomości w konkursie ogłoszonym
przez Syndyka masy upadłości Bukowianka SA z siedzibą w BUKU w upadłości
Oferta dotyczy:
II. Działka gruntowa zabudowana, numer 146/3, dla której prowadzona jest Księga
Wieczysta PO1S/00029665/4, o powierzchni 126 m2, działka nie posiada dostępu do
Położone w BUKU przy ul.Dobieżyńskiej 1

Oferowana

cena

netto

……………………………………………….

Słownie

……………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem świadomy tego, do oferowanej ceny netto należy doliczyć
należny podatek.

a)
Podmiot
składający
ofertę:
……………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko i
adres oferenta lub pełną nazwę oferenta)
Siedziba …………………………………………………….
Adres korespondencyjny ………………………………………………………. (wpisać, jeśli jest on inny niż
adres siedziby)
……………………………………………….telefon kontaktowy,
……………………………………………….imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu,
b)
………………………………………….. adres e-mail oferenta;
c)
Wskazuję numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone
wadium……………………………………………………………………………….
posiadacz
rachunku
………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIA
Działając w imieniu oferenta oświadczam, że:
d)
że oferent zapoznał się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.
pernet.com.pl w zakładce „aktualności” i jego załącznikami oraz akceptuje je bez zastrzeżeń,
e)
oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń,
f)
wobec oferenta nie wszczęto postępowania: upadłościowego, likwidacyjnego,
restrukturyzacyjnego ani nie złożono wniosku o otwarcie takiego postępowania,

g)
oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym,
zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziegokomisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego,
h)
oferent będzie ponosił ewentualne koszty zwrotu wadium albo koszty zawarcia
umowy sprzedaży,
i)
oferent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o przebiegu procedury
konkursowej (w tym zawiadomień o terminie zawarcia umowy sprzedaży) drogą elektroniczną
na adres e-mail podany w treści oferty,
j)
w przypadku oferentów, którzy w celu nabycia muszą dysponować zgodą
odpowiedniego organu lub instytucji – zgodę tego organu lub instytucji na nabycie.
k)
Zapoznałem się z Regulaminem dotyczącym zasad sprzedaży dostępnym na stronie
www.pernet.com.pl i akceptuję jego treść.

Oświadczenie oferentów, którzy są jednocześnie osobą fizyczną:
Imię i nazwisko osoby fizycznej ………………………………………………………………………….
l)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez syndyka moich danych osobowych w celu
przygotowania i przeprowadzenia konkursu
m)
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
dostępną na stronie
http://www.pernet.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Obowi%C4%85zek-informacyjnyEPS2.pdf

załączam do oferty następujące dokumenty:
1……………………………………………………………….
2………………………………………………………………..
3………………………………………………………………..
4………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………
6…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

………………………………………………………….

