
 
                                                                                                                    Załącznik nr 2 

 
                                                                             
 
   ……………………………………….. 
       ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

    ………………………………………..        
    ……………………………………….                                      Okręgowy Urząd Miar 
    ………………………………………. w Gdańsku 
  (adres zamieszkania/ siedziby firmy Oferenta) ul. Polanki 124 c 
  Tel. ………………… fax……………. 80-308 Gdańsk 
  e-mail…………………………………. 
  NIP / REGON ……………………….. 
 
 
 
 
                                       

 FORMULARZ OFERTOWY 
 
                                                                           
 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące nieograniczonego pisemnego przetargu 
ofertowego na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domku 
letniskowego    znajdującego na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Turystycznego  Borówno 
Wielkie, składam ofertę zakupu na przedmiot przetargu:  

 
Oferuję zakup domku nr  …………………. 
 
Oferuję cenę zakupu:  ………………………………………………………………………. 
 
słownie zł ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
                                                             ………………………………………………. 
                                                                                (data i czytelny podpis) 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Załącznik nr 3 
 
 
 
 
   ……………………………………….. 
       ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

    ………………………………………..        
    ……………………………………….                                      Okręgowy Urząd Miar 
    ………………………………………. w Gdańsku 
  (adres zamieszkania/ siedziby firmy Oferenta) ul. Polanki 124 c 
  Tel. ………………… fax……………. 80-308 Gdańsk 
  e-mail…………………………………. 
  NIP / REGON ……………………….. 
 
                                                         
                                                                                                                         

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

                                                                                   
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące nieograniczonego pisemnego przetargu 

ofertowego na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domku 
letniskowego znajdującego na terenie Ośrodka Wypoczynkowo Turystycznego  Borówno 
Wielkie oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem przetargu oraz przyjmuję podane 
w nim warunki bez zastrzeżeń  
 Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ………………………………………………. 
                                                                                (data i czytelny podpis) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                                               



                                                                                                                          Załącznik nr 4 
 
                                                           WZÓR 
 
                                                   UMOWA Nr …. /2015 
 
Sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domku letniskowego 
znajdującego się na terenie Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego w Borównie Wielkim 
k/Skarszew. 
W dniu ………………. w Gdańsku pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Gdańsku                      
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 124 C, posiadającym NIP 584 10 19 236 oraz  Regon 
000332653 reprezentowanym przez: 
 

1. Dyrektora mgr inż. Tomasza Michalika 
2. Główna Księgowa  Elżbietę Polewko 

zwanym  dalej Sprzedającym z jednej strony  
 
a 
 
Panią/-em …………………………. legitymującą/-cym się dowodem osobistym seria ….. 
nr….. wydanym przez ……………………….. 
Zamieszkałą/-ym w ………………………………………. 
 
 zwaną/-ego dalej Kupuj ącym z drugie strony. 
 
 
W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym 
przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1. 
 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego, Kupującemu  praw majątkowych                     
do nakładów budowlanych w postaci domku letniskowego nr ....... znajdującego się na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowo-Turystycznego w Borównie Wielkim k/Skarszew, na gruncie 
dzierżawionym od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach. 
 

§ 2. 
 

Sprzedający oświadcza, że nakłady budowlane  na domek , będący przedmiotem umowy 
stanowią jego wyłączną własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie 
toczy się żadne postępowanie ich dotyczące oraz że nie stanowią one również przedmiotu 
zabezpieczenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 3. 

 
Kupuj ący tytułem ceny nabycia zapłaci za przedmiot umowy Sprzedającemu   
kwotę:  ..………………….zł  
 
(słownie: …………………………………………………………………………) 
 
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego  w: NBP O/O Gdańsk                                         
nr 93101011400141082231000000 w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
 

§ 4. 
 

1. Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu nakładów, potwierdzone 
protokółem zdawczo - odbiorczym nastąpi w terminie 7 dni po wniesieniu należnej 
kwoty, o której mowa w § 3 i podpisaniu umowy. 

2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 

§ 5. 
 

1. Kupuj ący stwierdza, że znany jest mu stan przedmiotu sprzedaży określonego           
w  § 1 niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych 
zastrzeżeń do Sprzedającego. 

2. Strony oświadczają, , że przedmiot sprzedaży określony w § 1  Kupujący nabył                       
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.  

3. Strony ustaliły, że cena nabycia wynikające z ustaleń umowy oraz koszty podatku                         
od czynności cywilno - prawnych obciążają Kupuj ącego. 

§ 6. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze  dla każdej ze stron. 

 
                  
 
             
 
 
 
 
…………………………………….                                    ……………………………….        
 
               Sprzedający                                                                         Kupujący                                                               


