Nr Załącznik nr 1
do Regulaminu Przetargu Ustnego Nieograniczonego

Zgłoszenie udziału w Przetargu Nr 53,
organizowanym w dniu 30.03.2020r.
Niniejszym oświadczam, iż ja niżej podpisana/y:
1. Wyrażam wolę wzięcia udziału w przetargu Investment Partner Sp. z o.o. na sprzedaż
w trybie aukcji lokalu mieszkalnego, w celu jego nabycia (podać lokalizację):
Dąbrowa Górnicza, ul…………………………………………………………………………………
2. Zapoznałem się z zasadami Regulaminu Przetargu Ustnego Nieograniczonego oraz
warunkami, określonymi w Ogłoszeniu Przetargu.
3. Jest mi znany stan techniczny mieszkania, będącego przedmiotem Przetargu nr 53.
4. Zobowiązuję się do wpłaty wadium w wysokości 3.000 zł w terminie 2 dni roboczych
przed terminem licytacji na rachunek prowadzony dla Investment Partner Sp. z o.o.
w ING Bank Śląski S.A. nr konta: 48 1050 1360 1000 0090 3084 7041.
5. Zobowiązuję się do:
a. przystąpienia do umowy kupna mieszkania w terminie nie dłuższym niż
30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do 30.04.2020 r.
b. przelania ceny transakcyjnej sprzedaży mieszkania w terminie 2 dni
przed datą zawarcia aktu notarialnego (pomniejszonej o wpłacone wadium),
c. poniesienia wszystkich kosztów zawarcia umowy, w tym notarialnych,
sądowych, podatku pcc.
6. Wyrażam zgodę na:
a. zwrot wadium na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium,
b. przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wykonania czynności
związanych z: uczestniczeniem w przetargu na sprzedaż mieszkania,
sporządzeniem listy obecności i protokołu z przetargu, zawarciem umowy
kupna/sprzedaży,
7. Zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną Investment Partner o przetwarzaniu danych
osobowych”. Złożę druk podpisanej Klauzuli wraz z niniejszym Zgłoszeniem.
Lp

Wyszczególnienie

1

Nazwisko i imię (pełna
nazwa osoby prawnej)*1

2

Adres
zamieszkania/siedziba

3

Telefon, e-mail

4

Inne uwagi, np.
pełnomocnik do czynności

Dane do wypełnienia

*1 W przypadku osób prawnych należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie
o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS. *2 Wpisać właściwe.
……………………………
Data oświadczenia

………………………………………………………
Czytelny podpis oferenta

………………………………………………………………………………
data złożenia oświadczenia, podpis pracownika Spółki

Investment Partner Sp. z o.o.

mail: investment@nieruchomoscipartner.pl

