
OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Nazwisko i Imię* ______________________________________________________

FIRMA1 *                      _______________________________________________________

NIP       _____________________

Miejsce zamieszkania* __________________________________________________

miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu

Adres do korespondencji2 _________________________________________________

miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu 

Telefon, e-mail* _________________________________________________________

Obywatelstwo _______________________________

Niniejszym składam ofertę na zakup :

Rodzaj lokalu Oznaczenie lokalu
(zgodnie z tabelą/rysunkami 
prezentowanymi w karcie mieszkań) 

Wartość oferty brutto 
(oferowana cena nie niższa niż 
prezentowana w karcie mieszkań)

Lokal mieszkalny                                       zł

Dodatkowe uwagi Oferenta
Za dodatkowe uwagi uznaje się dokładne określenie przedmiotu kupna/sprzedaży, jak również sposobu 
zapłaty ceny oraz wskazanie innej niż organ upoważniony do reprezentowania Oferenta osoby (osób) 
upoważnionych do kontaktów w sprawie Oferty i podstaw jej umocowania.

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

   3 Niniejszym  udzielam  wyraźnej  zgody  na  to,  aby  firma  Inwest  –  Kom  w  Gniewie  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew, Polska, NIP 5932124915, na wyżej
wymieniony mój adres e-mail, kierowała korespondencję mailową, w celu: 
– prowadzenia czynności służących zawarciu umowy i/lub wykonywaniu umowy z ww. firmą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwest – Kom w Gniewie Sp. z o. o. 
w procesie zakupu nieruchomości zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 
133, poz.883. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

* pola obowiązkowe
_________________________
     czytelny podpis oferenta

________________________
1 Dotyczy przedsiębiorstw: Do niniejszej Oferty dołączyć należy niezbędne oświadczenia oraz dokumenty rejestrowe:
- aktualny wyciąg z KRS / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- aktualny wyciąg z właściwego rejestru (w przypadku podmiotu zagranicznego);
- uchwałę organów spółki odnośnie zgody na nabycie nieruchomości (w przypadku spółki prawa handlowego, o ile taka
zgoda jest wymagana).
2  Opcjonalnie, jeśli jest inny niż zamieszkania.
3   Jeśli wyrażają Państwo zgodę proszę wstawić znak X

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć: 
• w siedzibie spółki:  INWEST-KOM Gniew, ul. Wiślana 6
• lub wysłać skan na adres e-mail: mieszkania@tarasywierzycy.pl 

mailto:mieszkania@tarasywierzycy.pl

