
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 17/22 

Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 

28.04.2022 r. 

 

OFERENT/CI 

 

1. ……………………………… 

( imię i nazwisko ) 

……………………………… 

(PESEL) 

………………………………. 

( adres zamieszkania ) 

……………………………… 

( adres do korespondencji ) 

………………………………. 

( nr telefonu kontaktowego ) 

……………………………… 

( adres e-mail ) 

 

oraz 

 

2. ……………………………… 

( imię i nazwisko ) 

……………………………… 

(PESEL) 

………………………………. 

( adres zamieszkania ) 

……………………………… 

( adres do korespondencji ) 

………………………………. 

( nr telefonu kontaktowego ) 

……………………………… 

( adres e-mail ) 

 

D E K L A R A C J A 

 

Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani deklaruję/emy przystąpienie do przetargu ustnego 

na zawarcie umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na moją/naszą rzecz/*, nr ………, przy 

ul. ………………………………. w Warszawie, ogłoszonego w dniu ……………….. przez 

Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY w Warszawie. 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że:  

1) - jestem/jesteśmy stanu wolnego*, 

- jesteśmy małżonkami objętymi / nie objętymi ustawową wspólnością majątkową*, 

- jestem w związku małżeńskim lecz nabywam prawo objęte przetargiem do majątku 

odrębnego (ustawowa wspólność majątkowa ograniczona lub zniesiona albo prawo 



nabywane jest ze składników majątku osobistego), co współmałżonek potwierdza 

złożonym podpisem*,  

     ………………………………………………………. 

     (czytelny podpis współmałżonka) 

2) zapoznałem/zapoznałam/liśmy* się z warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie 

przeprowadzania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy 

przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

i przeniesienie jego własności na uprawnioną osobę, znajdującego się w zasobach 

lokalowych SBM STOKŁOSY, przyjętym uchwałą Nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM 

STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r., Specyfikacją przetargu, wzorem umów, które 

parafowałem/parafowaliśmy* przez złożenie podpisu/ów i wyrażam/y* wolę wzięcia udziału 

w przetargu na ustalonych warunkach jak też zrozumienie tych dokumentów i akceptację 

ich treści.  

3) dokonałem/dokonaliśmy* oględzin lokalu mieszkalnego nr …… przy 

ul. ……………………….. w Warszawie, przyjmuję/emy stan techniczny ww. lokalu bez 

zastrzeżeń i nie będę/będziemy* wnosił/a/li* z tego tytułu żadnych roszczeń do SBM 

STOKŁOSY; 

4) wniosłem/am/wnieśliśmy wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu 

o przetargu i wyrażam/wyrażamy zgodę na ewentualny przepadek kwoty wadium na rzecz 

SBM STOKŁOSY w przypadku nie wypełnienia warunków przetargu*, 

5) mam/mamy* pełną świadomość, iż umowa przyrzeczenia przeniesienia własności nie 

powoduje przeniesienia własności lokalu w dacie jej podpisania a prawo do korzystania 

z lokalu ……………………………… uzyskuję/uzyskujemy po podpisaniu umowy najmu 

na czas oznaczony tj. do daty podpisania umowy przenoszącej własność lokalu.  

 

* zapisy wariantowe nie odpowiadające stanowi faktycznemu składanej oferty należy 

przekreślić. 

 

 

…………………..………………….   ……….……………………………… 

(czytelny podpis oferenta)    (czytelny podpis oferenta) 

 

 


