
Formularz ofertowy 
 

Miejscowość: ……..…….., dnia ……….. 2017 r. 
Dane identyfikuj ące Oferenta / Kupuj ącego :  
 
………………………..….………………………………………………………………………………

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

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa, adres pocztowy, numer telefonu, numer 
faksu, e-mail (dot. osób prawnych). 
 

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

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

Adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych) / adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail (dot. osób 
prawnych). 

 
Niniejszym składam(y) ofertę na zakup nieruchomości: 

Opis nieruchomo ści 
Cena 

wywoławcza 
brutto*  

Cena proponowana 

Prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, obejmującej działki gruntu 
o numerach ewidencyjnych 758/5 i 758/6 
(o łącznej powierzchni 0,3717 ha) wraz z 
znajdującymi się na ich terenie budynkami 
i budowlami, położone w obrębie Ubocze 
(gmina Gryfów Śląski), objętego księgą 
wieczystą nr JG1S/00022745/0. 

184.500,00 zł  

 
_______________,___ zł 

(słownie).....................................
....................................................
....................................................
....................................................
.................................................... 

* cena zawiera podatek VAT 23% 

 
Telefon kontaktowy Oferenta: .................................., adres email: …………………..………….. 
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Warunki udziału w przetargu 

nieograniczonym”. 
2. Zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.  
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium – w załączeniu. 
4. W przypadku zwrotu wadium, należy wypełnić „Instrukcję płatniczą" stanowiącą załącznik 

do niniejszego formularza. 
 
 
 

                                                                                             
____________________________ 

                                                                                                                            Czytelny podpis / pieczęć firmy 

 
 

 
UWAGA! 

Na kopercie umieścić napis:  
„OFERTA dotyczy sprzeda ży nieruchomo ści poło żonej w obr ębie Ubocze, gmina 

Gryfów Śląski  – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwiera ć, skierowa ć do 
Departamentu Umów.”   

 
Kopertę starannie zakleić i parafować nieczytelnym podpisem w miejscu sklejenia. 

 
 



Załącznik do Formularza 
ofertowego 

 
 
 
 

……………………………………    …………………………………… 
     (nazwa i adres kontrahenta)                  (miejsce wystawienia, data) 
 
 

KGHM Polska Miedź S.A. 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 
59-301 Lubin 

 
 

Instrukcja płatnicza zwrotu wadium 
 

Prosimy o dokonywanie płatności na naszą rzecz zgodnie z poniższą instrukcją 
płatniczą: 

 
(i) Bank: 
  
 …………………………………………………………… 

(nazwa banku) 
……………………………………………………………. 
(adres) 
…………………………………………………………… 
(kraj) 
…………………………………………………………… 
(kod Swift / BIC) 

 
(ii) Rachunek: 
 

……………………………………………………………………………………….…… 
(numer rachunku bankowego w formacie NRB dla kraju, IBAN dla Europy, kod banku i 

numer  
rachunku dla krajów poza Europą) 

 
 
 
 
               
…………………………………………………… 

(podpis/y przedstawiciela/i kontrahenta) 
 


