
……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………     

(nazwa i adres Oferenta/pieczątka)  

Nr  konta do zwrotu wadium ……………………………………………………………….. 

Tel. .................................................... 

Adres e-mail:………………………. 

REGON .............................................  

NIP ....................................................    Gdańskie Zakłady Nawozów 

Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 

ul. Kujawska 2 

80 – 550 Gdańsk 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku o nazwie: 

………………………………………………..………………………………… należącego do 

Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., oferuję chęć jego zakupu za 

cenę: 

 

netto: ..............................., słownie: ............................................................................................ 

 

 

 

brutto: ..............................., słownie: .......................................................................................... 

 

 

dodatkowe warunki zakupu, stanowiące kryterium wyboru oferty: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem, Regulaminem Przetargowym GZNF 

„Fosfory” Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej https://www.fosfory.pl/ i akceptuję je bez 

zastrzeżeń oraz uzyskałem/łam niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym i prawnym składnika majątku. W 

przypadku zawarcia ze mną umowy sprzedaży nie będę wnosił/ła o zmianę warunków umowy.  

 

Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny urządzenia, w przypadku 

zawarcia ze mną umowy sprzedaży, nie będę zgłaszał/a, roszczeń wobec GZNF „Fosfory” Sp. z 

o.o. z tytułu nakładów poniesionych na jego naprawę. 

 

Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość mojego udziału w przetargu. 

 

Oświadczam, że nie będę zgłaszać ani dochodzić żadnych roszczeń wobec GZNF „Fosfory” Sp. 

z o.o. w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania. 

 

Załącznik do Regulaminu Przetargowego - 

w zakresie sprzedaży składników aktywów 

trwałych  GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 

https://www.fosfory.pl/


Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości  

i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 

 

Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub 

posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. 

 

Oświadczam, że znana jest mi okoliczność, iż warunkiem dopuszczenia do przetargu jest 

wpłacenie wadium, w wysokości wskazanej w ogłoszeniu najpóźniej w dniu poprzedzającym 

termin składania ofert oraz dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium (potwierdzenia). 

 

Oświadczam, że znana jest mi okoliczność, iż nastąpi przepadek wadium na rzecz GZNF 

„Fosfory” Sp. z o.o. w razie: 

- uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni 

roboczych od daty poinformowania Oferenta o wyborze jego oferty,  

- uchylenia się zwycięzcy przetargu od dokonania wpłaty ceny w terminie wskazanym w 

umowie sprzedaży i odstąpienia od umowy przez Spółkę z tego powodu, 

 - jeśli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych umieszczoną na stronie internetowej https://www.fosfory.pl/ w zakładce „O 

firmie/Ochrona Danych Osobowych” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury oraz realizacji umowy sprzedaży składnika 

majątku GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 

 

Oświadczam, że uważam się za związanego/ną niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu 

składania ofert. 

 

Akceptuję warunki płatności określone w ogłoszeniu i umowie. 

 

Dokumenty dołączane do oferty: ……………………………………………………….. 

(w przypadku dołączenia do oferty któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów należy 

wypisać TAK, w przypadku niedołączenia wypisać NIE) 

 

1. Dowód wpłaty wadium.   

2. W przypadku pełnomocnika reprezentującego Oferenta - pełnomocnictwo czytelnie 

podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.  

3. W przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 

miesięcy) albo aktualny wydruk z KRS; w przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG; w przypadku spółki cywilnej – 

umowa spółki.  

4. Inne dokumenty (wskazać jakie): ………………………………………………….. 

 ……………………..…………………………………………………………..……   

  

 

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

(miejscowość, data)         (podpis i pieczątka Oferenta) 

https://www.fosfory.pl/

