
Załącznik nr 1 
do Regulaminu Zbywania Nieruchomości 

w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

przyjętego Uchwałą Zarządu Spółki nr 29/2018 
z dnia 24.05.2018r. 

Wzór zgłoszenia udziału w rokowaniach 
 

 

 
 
________________________              _______________________ 
(pieczęć firmowa oferenta)                    (miejscowość, data) 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH 
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 

 
składane w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Spółkę 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. 
 

I. 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i 
Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. z dn. __________________ o rokowaniach 
na zbycie Nieruchomości położonej w ______________ przy ul. _________, składającej się z 
działek nr ______________, objętej księgą wieczystą kw nr ________________, oferent w 
osobie: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dla osób fizycznych lub pełna nazwa firmy z podaniem formy prawnej dla innych podmiotów) 

 
___________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania lub siedziba w formacie: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 

 
___________________________________________________________________________ 
(numer PESEL i NIP dla osób fizycznych, numer wpisu do rejestru i NIP dla innych podmiotów) 

 
reprezentowany przez: 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko i stanowisko lub tytuł prawny osoby/osób uprawnionych do reprezentowania) 

 
po zapoznaniu się z ogłoszeniem o którym mowa na wstępie, warunkami i przedmiotem 
rokowań, treścią Regulaminu Zbywania Nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług 
Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przyjętego Uchwałą Zarządu Spółki nr ___/2018 z 
dnia ______.2018r., oświadcza iż przyjmuje powyższe warunki bez zastrzeżeń oraz składa 
zgłoszenie udziału w rokowaniach.  
 
 
 



 

 

II. 
Oferent w osobie: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dla osób fizycznych lub pełna nazwa firmy z podaniem formy prawnej dla innych podmiotów) 
 
proponuje niniejszym nabycie Nieruchomości położonej w ______________ przy ul. 
_________, składającej się z działek nr ______________, objętej księgą wieczystą kw nr 
________________, o której mowa ogłoszeniu o przetargu na zbycie Nieruchomości z dn. 
____________, za cenę w kwocie: 
 
 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________ netto plus należny podatek VAT.  
(kwota cyfrą oraz słownie) 
 
 
Zapłata ceny nastąpi najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy wywołującej skutek 
rzeczowy zbycia Nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy spółki Przedsiębiorstwo 
Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy czym przez dokonanie zapłaty rozumie się 
uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki.  
 
 

III. 
Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

___ 
(opisać, jeżeli brak dodatkowych warunków przetargu – skreślić.  
 
 

_______________________________________________________ 
(podpis/y oferenta bądź osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) dowód wniesienia zaliczki 
2) pełnomocnictwo (jeżeli oferenta reprezentuje osoba trzecia) 


