






c} oferowaną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa

od ceny minimalnej;

d) podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

2. Do oferty należy dołączyć:

a} aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo

odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent {jeżeli dotyczy);

b) dowód uiszczenia wadium;

c) oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego

zastrzeżeń, 

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego

żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży; 

d} w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do

oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym

pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

e} w przypadku cudzoziemców- zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920

r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

f} oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących

oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej

oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

3. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach 

lub notarialnie poświadczonych odpisach.

4. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione 

(apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinna być umieszczona w 

zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem 

,,Oferta na zakup nieruchomości lokalowej w postępowaniu upadłościowym Adriany Groń, 

VIII GUp 193/21/S", a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej 

kopercie formatu A4, zaadresowanej na: biuro Syndyka ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.

6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w biurze Syndyka albo wysłać 

listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura Syndyka do dnia 01.09.2022 r.
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