Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu

OFERTA
Do:

Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. w Świdniku

W sprawie: Sprzedaży udziałów
1. OFERENT:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa:
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
Dane osób upoważnionych
prawem do reprezentowania
firmy:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP:
Regon:
Szanowni Państwo,
1. Po zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu na sprzedaż udziałów, Regulaminem
przetargu, ja(my) niżej podpisani proponujemy poniższą kwotę za pozycje z
Załącznika nr 1 (Dane nt. udziałów)
Lp.

2.


Nazwa spółki

Cena
netto

VAT

Cena
Brutto

Oświadczam(y), że:
Po zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w tym Formularzem Oferty
dotyczących sprzedaży udziałów będących własnością Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. przyjmuję(przyjmujemy) wszystkie warunki
Sprzedającego bez zastrzeżeń.



W przypadku otrzymania informacji o wyborze mojej(naszej) oferty, zawarciem
Umowy Kupna-Sprzedaży będzie pisemna akceptacja niniejszej oferty a następnie
podpisanie aktu notarialnego.

3. Oświadczam(y), że:


Jestem(jesteśmy) wypłacalny oraz, że nie wszczęto w stosunku do mnie
postępowania upadłościowego lub układowego;



nie znajduję się w stanie upadłości;



zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze stanem faktycznym nabywanej nieruchomości
i akceptuję(akceptujemy) jego stan w dniu sprzedaży bez zastrzeżeń;



jestem(jesteśmy) świadomy iż Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi

lub

gwarancji

za

wady

sprzedanej

nieruchomości.

Zakupiona

nieruchomość nie podlega reklamacji;
4. Oświadczam(y) pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie informacje
podane w Ofercie są prawdziwe.
5. Zapewniamy ważność niniejszej Oferty przez okres 180 dni od wyznaczonego
terminu jej złożenia. Pozostanie ona wiążąca i może być zaakceptowana w
dowolnym momencie tego okresu.

………………………., …………………..
(Miejscowość)

(Dnia)

………………………………………………………………

KUPUJĄCY
(podpis osoby uprawnionej
do złożenia niniejszej oferty,

Annex 2 to the Terms of the Tender Procedure

OFFER
To:

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Świdnik” S.A. in Świdnik

Re: Sale of shares
1. TENDERER:
This offer is submitted by:
Name:
Full name of the contact
person:
Particulars of the persons
legally
authorized
to
represent the company:
Address:
Phone number:
Fax number:
E-mail address:
NIP (Taxpayer ID):
Regon:
Dear Sir/Madam,
2. Having read the notice on the tender procedure for the sale of the shares, Terms
of the Tender Procedure, I (we), the undersigned, offer the following amount for
the items listed Annex 1 (Details of Shares)
Item

Name of the company

Net price

VAT

Gross price

3. I/We declare that:
a. Having read the Terms of the Tender Procedure, including the Tender Form for the
sale of the shares owned by Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Świdnik”
S.A., I/We accept all the terms and conditions set out by the Seller without any
reservations.

b. In the event of receipt of the information on selection of my/our offer, the
contract shall be deemed concluded upon the written acceptance of this offer, and
thereafter upon signing of the notarial deed.
4. I/We declare that:


I am/We are solvent and there are no bankruptcy or settlement proceedings
pending against me/us.



I am/We are not bankrupt;



I/We are familiar with the actual condition of the property purchased and accept
the item “as is” as of the sale date, without any reservations;



I/We are aware of the fact that the Seller is not liable for any guarantees or
warranties for defects in the property sold. Any complaints with respect to the
property purchased shall be excluded.

5. I/We declare, on pain of exclusion from the tender procedure, that any
information provided in the Tender is true and correct.
6. I/We ensure the validity of this Offer for a period of 180 days from the deadline
prescribed for its submission. It will remain binding and may be accepted at any
time within this period.

………………………., …………………..
(Place)

(Date)

………………………………………………………………

BUYER
(signature of the person authorized
to submit this tender)

