Załącznik nr 2 do ogłoszenia sprzedaży praw
do nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Bankowej 19.

…………………………………………………………… dnia …………………………………
miejscowość

OŚWIADCZENIE
W związku ze złożeniem oferty na zakup nieruchomości położonej w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 19, zwanej dalej
Nieruchomością, działając w imieniu swoim / działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy*

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko adres zamieszkania, nr PESEL lub nazwa przedsiębiorcy, jego siedziba, adres, nr KRS oraz nr NIP)

niniejszym oświadczam, że:
1) nie jestem prokurentem spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
2) nie jestem osobą działającą na rzecz członka Zarządu lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. albo spółki
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
3) nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem agencji nieruchomości, pracownikiem lub współpracownikiem
przedsiębiorstwa wykonującego wyceny nieruchomości lub podmiotem świadczącym usługi na zlecenie
przedsiębiorstwa wykonującego wyceny nieruchomości, wspierających na zlecenie PKO Banku Polskiego S.A.
proces sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 79,
zwanej dalej „Nieruchomością”, lub członkiem władz, akcjonariuszem, właścicielem lub wspólnikiem takiej agencji
lub przedsiębiorstwa,
4) nie jestem osobą, której powierzono wykonanie czynności mających na celu sprzedaż Nieruchomości;
5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym w linii bocznej drugiego stopnia
i powinowatym w linii bocznej drugiego stopnia członka Zarządu lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
albo spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz osób, o których mowa w pkt. 1-4;
6) nie jestem osobą pozostającą w stosunku prawnym lub faktycznym z członkiem Zarządu PKO Banku Polskiego
S.A. lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. albo spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz
z osobami, o których mowa w pkt 1-5 w przypadkach, gdy ich interesy osobiste stoją w konflikcie z interesami
PKO Banku Polskiego S.A.,
7) nie jestem podmiotem powiązanym w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. w rozumieniu art. 11a ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych,
8) oferent i podmioty grypy kapitałowej oferenta nie pozostają w sporze sądowym (w tym nie występują jako
pełnomocnik stron i nie uczestniczą jako doradca stron) z PKO Bakiem Polskim S.A. i z żadnym podmiotem Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
9) oferent i podmioty grypy kapitałowej oferenta nie są uczestnikiem (w tym nie występują jako pełnomocnik
uczestników postępowania lub doradca uczestników postępowania) postępowania prowadzonego przed innymi
organami orzekającymi, którego uczestnikiem jest również PKO Bank Polski S.A. lub podmiot Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A.;
10) nie pozostaję w konflikcie interesów z PKO Bankiem Polskim S.A. i z żadnym podmiotem Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A.;
11) w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, nie złożono
oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego ani w chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do
wszczęcia wymienionych postępowań;
12) zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych, posiadam status/nie posiadam statusu* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 tej ustawy
13) oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione oświadczenia zostaną przeniesione do umowy
sprzedaży Nieruchomości.

W przypadku zmian dotyczących przedmiotu niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się do niezwłocznego
powiadomienia o tych zmianach PKO Bank Polski S.A., poprzez przesłanie elektronicznie (wiadomość e-mail) na adres:
nieruchomosci@pkobp.pl skanu podpisanego oświadczenia w terminie nie później niż do końca dnia poprzedzającego
dzień zakończenia zbierania ofert, o którym mowa w „Ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości położonej w Jeleniej
Górze, ul. Bankowa 19”, a w przypadku zorganizowania aukcji elektronicznej, o której mowa w „Ogłoszeniu o
sprzedaży nieruchomości położonej w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 19”, do końca dnia poprzedzającego dzień jej
przeprowadzenia.
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Na wezwanie oraz w terminie określonym przez PKO Bank Polski S.A. zobowiązuję się do przekazania oryginałów ww.
dokumentów na adres Departamentu Sprzedaży i Najmu Nieruchomości ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

…………………………………………..…………………………………………………………………………………....
imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić
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