ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZETARGU – ZOP
„FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE”
ODPOWIEDŹ NA ZAPROSZENIE
Oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów Spółki
Zakład Obróbki Plastycznej z ograniczoną odpowiedzialnością (ZOP) z siedzibą w Świdniku
Adres: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik,
stanowiących własność Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.
………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie firmy/imię nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………….
(adres)
……………………………………………………………………………………………………….
(nr KRS)
Zwana dalej Oferentem
W związku z ogłoszeniem Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.
(Sprzedający) o sprzedaży 3.800 (trzy tysiące osiemset) udziałów (udziały) o łącznej nominalnej wartości
3.800.000,00 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych w Spółce Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. z
siedzibą w Świdniku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048110.
niniejszym oświadczam/my, że:
- wyrażam wolę uczestnictwa w przetargu dotyczącym sprzedaży w/w udziałów
- zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży pakietu udziałów w spółce ZOP Sp. z o.o. wraz z prawem
użytkowania wieczystego nieruchomości, na których prowadzona jest działalność w/w Spółki i prawem
własności budynków i wszelkich zabudowań (urządzeń) posadowionych na tych działkach należących do
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Świdnik” S.A. w Świdniku.
Wskazuję następującą osobę/osoby, która jest/są należycie umocowane do występowania w imieniu
Oferenta w procesie sprzedaży udziałów:
1)…………………………….
2) …………………………....
(Należy podać nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz adresy email osób do
dalszego kontaktu oraz dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość reprezentowania lub
pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta).
Przedkładam wydruk elektroniczny z rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed datą złożenia zaproszenia (dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne wraz
z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, w przypadku Oferenta będącego osobą
fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość).

……………………………….

……………………………….

(Miejscowość, data)

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)

APPENDIX 3 TO TENDER REGULATION - ZOP
"FORM OF THE REPLY FOR ANNOUNCMENT”
ANSWER TO AN INVITATION
Declaration of intention to acquire the Company's shares of
Zakład Obróbki Plastycznej (ZOP) based in Świdnik
Address: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik,
owned by the Wytwórnia Sprzętu Kominikacjynego "PZL-Świdnik" S.A.
.....................................................................................................................
(Business name / first name)
......................................................................................................................
(address)
......................................................................................................................
(KRS no.)
Hereafter referred to as the Bidder
In connection with the announcement of the Company Wytwórnia Sprzętu Kominikacyjnego "PZLŚwidnik" S.A. (The Seller) about the sale of 3.800.000 (three thousand eight hundred) shares of the total
nominal value of PLN 3.800,000.00 (three million eight hundred thousand) in Zakład Obróbki Plastycznej
Sp. z o.o. with registered office in Świdnik, registered in the National Court Register under KRS number
0000048110.
Hereby declare that we:
- I express my will to participate in the tender concerning the sale of the aforementioned shares
- I read the Terms of Tender of the shares in ZOP Sp. z o.o. along with the right of perpetual usufruct of real
estate on which the company operates and the right of ownership of buildings and all the buildings installed
on those plots belonging to the Wytwórnia Sprzętu Komunikacjnego "PZL-Świdnik" in Swidnik.
I indicate the following person (s) who is / are duly authorized to act on behalf of the Tenderer in the
process of selling shares:
1) ..................................
2) ..................................
(Please provide names, positions, addresses and telephone and fax numbers, email addresses for further
contact and attach proof of representation or a power of attorney to act on behalf of the Tenderer.)
I submit electronic print from the register of entrepreneurs issued not earlier than 3 months before the date
of the invitation (for foreign entities relevant corporate documents with the translation into Polish by a
sworn translator, in the case of the tenderer being a natural person - a photocopy of the identity document).

.....................................

.....................................

(Place, date)

(Signature of the person authorized to represent)

