OFERTA NABYCIA LOKALI MIESZKALNYCH
Dane oferenta:
Imię i Nazwisko/Nazwa Firma ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Adres (siedziba) …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
tel. ............................

fax ......................................

Regon.......................

NIP ....................................

Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z oryginałem dokumentu
stwierdzającego umocowanie:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie na „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali
mieszkalnych” oferuję do sprzedaży następującą nieruchomość lokalową:
Adres nieruchomości, w której znajduje się oferowany lokal mieszkalny:
………………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące budynku, w którym znajduje się oferowany lokal:
− ilość kondygnacji …………………,
− ilość lokali mieszkalnych na kondygnacji …………………,
− powierzchnia nieruchomości na której jest położony budynek …………………,
− pomieszczenia przynależne i ich powierzchnia …………………………….………………
………………………………………………………………………………………………,
− rok budowy/data uzyskania pozwolenia na użytkowanie
………………………….………………………………,
− wyposażenie techniczne budynku: (np. technologia budowy, instalacje, sposób ogrzewania,
rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, winda itp.)
………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………,
− koszty administrowania związane z nieruchomością………………………………………….,
− zarządca nieruchomości
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………,
− koszty utrzymania lokalu i części wspólnych
………………………….………………………………,
− informacja o zaciągniętych kredytach
………………………………………………………….,
− wysokość zaliczki na fundusz remontowy (zł za m2)
………………………………………………………… .
Dane dotyczące oferowanego lokalu mieszkalnego:
Położenie
lokalu
(klatka,
kondygnacja)

Nr
lokalu

Ilość
i rodzaj
pomieszczeń
w lokalu

Powierzchnia
użytkowa
mieszkania

Ilość
i powierzchnia
poszczególnych
pokoi

Pomieszczenia
przynależne
(rodzaj
i powierzchnia)

Cena
1m2
p.u.m.
brutto

Cena
sprzedaży:

/Łącznie brutto/
/netto/ /VAT/

Numer Księgi Wieczystej lokalu (jeżeli została założona) ….……………………………….
Przewidywany termin wydania lokalu mieszkalnego kupującemu: ….…………………………
Stan wykończenia i wyposażenia lokalu:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w „Procedurze nabywania własności
lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu”
wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6605/17/VII/P z dnia 13 września
2017 roku zmienioną Zarządzeniem nr 7283/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10
stycznia 2018 roku i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
Niniejszym, wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu ofertowym Gminy Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Lokalu, jak również w celu powiadomienia
przez Gminę dostawców mediów do Lokalu o zawarciu umowy sprzedaży Lokalu. W ramach
powyższego zakresu i celów mieści się również przekazywanie moich danych osobowych
podmiotom zewnętrznym współpracującym z Gminą Miasta Gdyni przy realizacji ww. celów
i zamierzeń, a w szczególności: pełnomocnikom, doradcom, rzeczoznawcom, biegłym
i notariuszom. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również przetwarzanie moich danych
osobowych w przyszłości, o ile nie zmienią się cele przetwarzania. Oświadczam, że zostałem
pouczony o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również
o dobrowolności ich podania.

……………………………………….
Dane osoby składającej oświadczenie i jej podpis

