
 

Organizator: EURO-PARK ZĄBKOWICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W 

ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ( adres: 57-

200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powst. 

Warszawy 8W) zawiązaną na podstawie 

Umowy Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością objętej aktem 

Notarialnym z dnia 27.01.2022r. 

(Repetytorium A nr 4960/2022) NIP:887-

182-25-48, REGON: 521239717 

 

Adres do korespondencji: 

57-200 Ząbkowice Śląskie,  

ul. Powst. Warszawy 8W 

00 48 664 114 578 

 

FORMULARZ OFERTY 
1. Nazwa Oferenta: 

_______________________________________________________________

________ 

     

_______________________________________________________________

________ 

 

2. REGON: _______________________  

NIP:______________________________  

 

3. kod, miejscowość, województwo, powiat: 

__ - ___ ,   _______________________ , _____________________ , 

__________________ 

4. ulica, nr domu, nr lokalu: 

_____________________________________________ ,  _______ ,  

___________ 

5. internet:  e-mail: ______________________ 

6. numer kierunkowy  _____     tel._________________ faks_________________ 

 

Dane, o których mowa w pkt. 5 i 6 należy podać, jeśli dotyczą Oferenta.  

W przypadku oferty składanej przez grupę podmiotów należy podać adres i 

siedzibę podmiotu wiodącego. 



 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na dzierżawę, będącą własnością 

EURO-PARK Ząbkowice Sp. z o.o. nieruchomości rolnej o pow.123,5374 ha 

(identyfikator działki: 022405_5.0001.354/25), położonej w województwie 

dolnośląskim, powiecie Ząbkowickim, gmina  Ząbkowice Śląskie, w 

miejscowości Bobolice, jednostka ewidencyjna 022405_5, Ząbkowice Śląskie 

– obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0001 Bobolice, o sposobie korzystania: RII 

- grunty orne (działka ewidencyjna oznaczona nr 354/25) 

oferując czynsz dzierżawny na okres do końca 2023 roku w wysokości: 

……………….…… zł netto (słownie złotych netto: 

…………………………………………………………………………...…….………)

,  ………..………… zł brutto (słownie złotych brutto: 

…………….…………………………………………………………………….……) . 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem przetargu (w szczególności 

z danymi ewidencyjnymi gruntu, lokalizacją i stanem gruntów, w tym zakresem 

możliwych prac kolidujących z uprawą rolną i realizowanych w związku z MPZP 

oraz budową drogi S8), na który składam ofertę. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami przetargu wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki  w 

nich zawarte. 

 
4. Oświadczamy, że akceptujemy zapisy wzoru umowy na dzierżawę 

nieruchomości bez zastrzeżeń. 

 
5. Oświadczamy, że na dzierżawionej nieruchomości planujemy 

uprawę……………………………………………………………………………. 

 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 

dni. 

 
7. Do oferty załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną 

część (niepotrzebne wykreślić): 

a) …………………………………………………………………………………. 

 



 

 

b) …………………………………………………………………………………. 

 

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno 

ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................................     
               (miejsce i data)   
                                                                      
 
 
Ofertę podpisał/y:* 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
  
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* prosimy podać czytelnie w sposób umożliwiający identyfikację  imienia i nazwiska osoby/osób podpisujących 
ofertę 


