
    

DA.PM.237.1.2020        Załącznik nr 2 
 

 

 

 

………………………………………… 
       (data i miejsce sporządzenia oferty) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na publiczne obwieszczenie dotyczące przetargu pisemnego na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej/zabudowanej należącej do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 

położonej w Nowym Trzepowie 55. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko/pełna nazwa firmy Wykonawcy 

z siedzibą: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
adres do korespondencji (jeżeli różni się od adresu wyżej wskazanego) 

 

 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

telefon: …….……………..……………………………………………………………………………. 

 

 

adres e-mail: ……………………………….……@…………………………………….…………… 

 

 

nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 

 

 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………. 

 



 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

oferuję cenę: …………………………………….…………………………………………………. 

 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

sposób zapłaty: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Do niniejszej oferty dołączam: 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………... 

5) …………………………………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………. 

 

     

 

      …………………………………………………….. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

Mazowiecka Uczelnia 

Publiczna w Płocku 

Pl. Dąbrowskiego 2 

09-402 Płock 

Oferent: 

 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………..... 

.............………............................................ 
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenia 

Na potrzeby obwieszczenia dotyczącego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej/zabudowanej należącej do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, położonej w 

Nowym Trzepowie 55 DA.PM.237.1.2020. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami przetargu 

i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 
 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu, jego stanem 

technicznym i prawnym oraz, że w związku z tym nie wnoszę i nie będę wnosił wobec 

sprzedającego żadnych roszczeń. 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 



 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i akceptuje fakt, że umowa sprzedaży 

nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii 

Generalnej. 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 

 

 

Oświadczenie 

 

………………………………………………….. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 

przystąpienie do przetargu mojego współmałżonka 

………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 

 

 

Oświadczenie 

 

………………………………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że mój 

współmałżonek nabędzie nieruchomość z majątku odrębnego. 

 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż w przypadku nie przyjęcia mojej oferty wadium należy zwrócić na 

numer rachunku bankowego ………………………………………………………………… 

 

 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

    

          

………………………………………… 
                   (podpis) 

 

 


