Załącznik nr 2
do Regulaminu sprzedaży miejsc postojowych z zasobu będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ sp. z.o.o., znajdujących się w trzech komorach garażowych w budynkach przy ul. Literackiej 19, 19a 19b, 19c

FORMULARZ OFERTY

1.

OFERTA:

Oferta na zakup Przedmiotu sprzedaży: ………………………………………………………………………………
( adres komory garażowej, nr miejsca postojowego )

Oznaczenie oferenta: ……………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko / nazwa / firma )

PESEL /NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….
( wypełniają osoby fizyczne )

Nr KRS / Nr innego rejestru/ Nr NIP: ………………………………………………………………………………
( wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjnie )

Cena w „zł” za Przedmiotu sprzedaży:

- liczbowo: ………………………………………………………………………………,
- słownie: ………………………………………………………………………………,

2.

DANE OFERENTA i informacje dodatkowe:

Adres zameldowania osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej / adres siedziby oferenta :
………………………………………………………………………………………………………………..………,
( adres: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość )

Adres do korespondencji oferenta będącego osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli jest
inny niż adres zameldowania:
……………………………………………………………………………………………………………………….,
( adres: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość )

Nr telefonu do kontaktu : ………………………………………………………………………………..…………,
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3.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:

▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem sprzedaży miejsc postojowych z zasobu będącego własnością
▪
▪

▪

▪
▪

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa
Północ Sp. z.o.o., znajdujących się
w trzech komorach garażowych w budynkach przy ul. Literackiej 19a 19b, 19c i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że dokonałem/am oględzin Przedmiotu sprzedaży i zapoznałem/am się z jego stanem technicznym.
Akceptuję, że TBS Warszawa Północ sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy sprzedaży
z oferentem, w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na przeniesienie własności
Przedmiotu sprzedaży, niezależnie od przyczyny. Jednocześnie, oświadczam, że przypadku niewyrażenia zgody
przez Zgromadzenie Wspólników Spółki na przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży, zrzekam się
roszczenia o przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży, jak również zrzekam się wszelkich innych roszczeń,
w tym roszczeń odszkodowawczych, wynikających z niezawarcia umowy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez TBS Warszawa Północ
Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
Administratorem danych osobowych jest TBS Warszawa Północ sp. z o. o, adres: ul. Pełczyńskiego 30, 01-471
Warszawa.
Oświadczam, że na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego dokonam wpłaty na rachunek bankowy TBS
Warszawa Północ Sp. z o.o. nr konta 51 1050 1025 1000 0022 7761 3200, kwotę równą 100% ceny Przedmiotu
sprzedaży. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje niezawarcie umowy.
Oświadczam, że zobowiązuję się ponieść koszty sprzedaży, w tym koszty sporządzenia umowy notarialnej,
w szczególności (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe oraz wypisów dla sprzedającego).

Warszawa, dnia ……………

…………………………………………............

.

CZYTELNY PODPIS OFERENTA

str. 2

