
Warszawa, dn. .........................2021 r.  

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

           (imię i nazwisko) 

 

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

         (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………… 

           (nr członkowski) 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU 

Niniejszym, zgłaszam deklarację przystąpienia do przetargu pisemnego na zawarcie umowy  
o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu Nr 907 przy ul. Bacha 22  w Warszawie, który 
organizowany jest stosownie do postanowień Regulaminu organizowania postępowania przetargowego na 
zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze 
lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz działania komisji przetargowej w 
SM „Służew nad Dolinką” (dalej: Regulamin).  

 

Jednocześnie oświadczam, iż uczestniczę w przetargu w celu nabycia lokalu (właściwe zaznaczyć): 

1) do majątku osobistego; 
 

2) do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową (należy wskazać imię i nazwisko 

małżonka)………………………………………………………………………………………….....................................................; 

 
3) na rzecz mojej najbliższej rodziny (należy wskazać imię i nazwisko członka rodziny oraz stopień 

pokrewieństwa oraz określić, czy osoba spokrewniona pozostaje w związku małżeńskim i czy nabycia 

lokalu dokonywać będzie do majątku osobistego czy też wspólnego. W przypadku nabycia do majątku 

wspólnego należy podać także imię i nazwisko małżonka tej 

osoby)...……….……………………………………………………………………………….………………………………………………………

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

 

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

                                (podpis oferenta) 

Uwaga: 

Osoby należące do „najbliższej rodziny” zdefiniowane są   w §  2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. Wskazanie innych osób 
jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie oferty w trybie §  13 ust. 1 pkt 3 Regulaminu.  Stosunek 
pokrewieństwa będzie weryfikowany przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu. 



           Warszawa, dn. .........................2021  r. 

  

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

           (imię i nazwisko) 

 

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

          (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………….. 

             (nr członkowski) 

 

 

  OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI PRZETARGU  

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(łam) się z warunkami przetargu pisemnego na zawarcie umowy 
o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu Nr 907 przy ul. Bacha 22 w Warszawie, 
zawartymi w Regulaminie organizowania postępowania przetargowego na zawarcie umowy o 
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie lub 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz działania komisji przetargowej w SM 
„Służew nad Dolinką”. 

  

 

 

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

                     (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Warszawa, dn. .........................2021 r. 

 

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

           (imię i nazwisko) 

 

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

        (adres zamieszkania) 

 

………………………………………………….. 

            (nr członkowski) 

 

 

OFERTA NABYCIA LOKALU MIESZKALNEGO 

 

 

Oferowana cena nabycia lokalu mieszkalnego nr 907 przy ul. Bacha 22 w Warszawie:  

 

………………………………………………. zł  

 

Słownie:  

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

 

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

  

 

        

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

                       (podpis oferenta) 

 


