
……………………….. 

(nazwisko i imię) 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”  

                                                    ul. Korzenna 15 w Gdyni 

 

 

OFERTA 

 

Ja niżej podpisany składam ofertę uczestnictwa w przetargu nieograniczonym ustnym  

w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr…………….. 

przy ul……………………… w Gdyni. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

Numer telefonu 

 

 

PESEL osoby fizycznej / 

nazwa firmy NIP w 

przypadku osoby prawnej 

 

 

Seria numer dowodu 

osobistego 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(data i czytelny podpis oferenta) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem / am się z warunkami  Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu 

i przeniesienie jego własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni, 

2. Zaznajomiłem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego nr…… przy 

ul……………………………w Gdyni, 

3. Odstępuję od żądania udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, 

4. Zgodnie z wymogami Regulaminu wniosłem na konto SM „Karwiny” w Gdyni kwotę wymaganego 

wadium. 

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji - przetargu do: 

1. Zapłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Wyrażam zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeśli po wygraniu licytacji - przetargu nie wpłacę  

w wyznaczonym terminie całej wylicytowanej kwoty pomniejszonej o kwotę wniesionego wadium. 

2. Przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu jw. w 

miejscu i terminie wskazanym przez Spółdzielnię – zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 12 

Regulaminu przetargu na ustanowienie (…) 

Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim oraz że przedmiotowy lokal mieszkalny chcę / 

chcemy nabyć:  do majątku odrębnego / do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską / na prawach 

współwłasności.
1
 

Nazwisko i imię 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

Numer telefonu 

 

 

PESEL osoby fizycznej / nazwa 

firmy NIP w przypadku osoby 

prawnej 

 

 

Seria numer dowodu osobistego 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Dowód wpłaty wadium. 

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz zaświadczenie o 

numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba 

prawna. 

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

(data i czytelny podpis oferenta)                                  (data  i czytelny podpis współmałżonka / współwłaściciela) 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić – wypełniają osoby fizyczne. W przypadku nabycia do majątku objętego wspólnością 

ustawową należy wypełnić tabelę – dane współmałżonka / współwłaściciela. 

 
 


