
 

 

 

U M O W A  O  W Y Ł Ą C Z N O Ś C I  O F E R T Y  

zawarta w dniu ………..   2018 roku, w ………………… pomiędzy: 

KOŁO BRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Złotnikach, 
przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000696974 
akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9721278782 oraz 
REGON 368395281, reprezentowaną przez: 

…………………… – Pełnomocnika, 

 

Zwaną dalej „Spółką” 

[adres do doręczeń: ul. Piątkowska 110, Poznań] 

 

Panem/Panią: Imię I Nazwisko W Mianowniku; miejsce zamieszkania: miasto, ul. ulica nr numer; PESEL 
numer PESEL,  

Zwanym/ą w dalszej części niniejszej umowy „Klientem”, 

[adres do doręczeń: …………………….] 

Spółka oraz Klient zwani są w dalszej części Umowy łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną 

 

§1 

1. Spółka zamierza zrealizować na nieruchomościach położonych w Kołobrzegu, przy ul. Lwowskiej, dla 
której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
KO1L/00022855/3, inwestycję budowlaną pod nazwą „Apartamenty Koło Brzegu”, polegającą na budowie 



 

 

2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi w tym halą garażową, a 
następnie sprzedaż na rzecz osób trzecich praw własności do wybudowanych w ramach inwestycji lokali.  

2. Klient oświadcza, że jest zainteresowany czasowym wstrzymaniem publicznego oferowania do sprzedaży 
lokalu oznaczonego nr *****  mającego powstać w ramach inwestycji, którego karta katalogowa stanowi 
załącznik do niniejszej umowy, którego cena brutto wynosi *******.  
 

§2 
1. Spółka niniejszym oświadcza, iż powstrzyma się z oferowaniem do sprzedaży lokalu wskazanego w §1 ust. 

2 i zaoferuje nabycie przedmiotowego lokalu w drodze umowy deweloperskiej wyłącznie Klientowi (dalej 
Zobowiązanie). 

2. Warunkiem spełnienia przez Spółkę świadczenia wskazanego w ust. 1 powyżej, jest wpłacenie przez Klienta 
jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie 7 
dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na rachunek bankowy Spółki nr rachunku *******************. 

 
§3 

1. Jeśli w terminie 14 dni od zawiadomienia Klienta przez Spółkę bądź spółkę celową powołaną do realizacji 
inwestycji, o możliwości zawarcia umowy deweloperskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Dz. U. 2017, poz. 1468, tj.) lub 
przedwstępnej umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie lokal wskazany w §1 ust. 2 nie dojedzie do 
zawarcia tej umowy, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zobowiązanie wygasa, a Spółka (bądź spółka 
powołana do realizacji inwestycji) może ponownie oferować lokal do sprzedaży. 

2. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej dojdzie do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, 
w cenie nabycia lokalu zostanie uwzględniony jednorazowy rabat w wysokości odpowiadającej kwocie 
opłaty, o której mowa w §2 ust. 2. 

 
§4. 

1. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

 
 
________________________      __________________________ 

        Klient                    Spółka  


