
LIST INTENCYJNY

……………………………., dnia ……………………………. roku (………………….. r.)

1. …………………, działa w imieniu ………………………….. z siedzibą w ……………  (adres do

korespondencji:  ………………..  REGON:  ……………,  NIP:………………..  )  wpisanej  do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………., ………

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….,

jako  …………………  uprawniony  do  samodzielnej  reprezentacji  ……………………………,

zwanej dalej OFERENTEM,

2. Firma  ………………………..,  zwana  dalej  ZBYWAJĄCYM  zleciła  firmie

……………………………..  sprzedaż  należącej  do  niej  ……………………   zgodnie  z

dostarczonym  przez  firmę  dokumentem  zatytułowanym:  ……………………..

opatrzonym datą:  ……………..  ,  które  jest  traktowane  jako  integralny  załącznik

tegoż LISTU INTENCYJNEGO.

3. OFERENT  oświadcza,  iż  wyraża  akces  do  zakupu  ………………………wymienionych

poniżej:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………..

zgodnie  z  dostarczonym dokumentem zatytułowanym:  ………………..,  za  cenę  w

kwocie ……………………………  netto,

4. OFERENT  oświadcza, że:

- znany jest mu stan prawny i faktyczny opisanych powyżej …………………. oraz, że

zapoznał się on z dokumentem zatytułowanym: ……………………. opatrzonym datą:

………………….. 

- posiada zdolność do czynności prawnych, a w szczególności może w sposób waż-

ny i skuteczny zawierać i wykonywać przedwstępne oraz przyrzeczone umowy, nie

jest w stanie upadłości układowej ani likwidacyjnej.

-  wyraża  akces  do  zawarcia  przedwstępnej  umowy  sprzedaży  ………………….  na

następujących warunkach: 

a) umowa zostanie zawarta za powyżej wskazaną cenę netto do dnia ………………… 

b)  dodatkowo  zwarcie  umowy  zostanie  poprzedzone  wpłatą  zaliczki  w  kwocie

……………  zł  netto  (……………….  złotych)  w  terminie  do  …………….  dni  od  daty

podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży, która to kwota będzie zaliczona na

poczet ceny sprzedaży;



c)  w  dniu  zawarcia  przyrzeczonej  umowy  kwota  ta płatna  będzie  na  konto

ZBYWAJĄCEGO,  a  pochodzić  może  z  kredytu  bankowego  udzielonego

OFERENTOWI i zostanie przelana na rachunek ZBYWAJĄCEGO bezpośrednio przez

bank kredytujący, zgodnie z jego procedurą,

d) OFERENT ma prawo odstąpić od przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie

….. dni od dnia otrzymania definitywnej decyzji o odmowie przyznania kredytu lub

do  dnia  ………………………..  roku,  nawet  mimo  otrzymania  wstępnej  pozytywnej

decyzji kredytowej; 

e) w razie odstąpienia od umowy ZBYWAJĄCY w terminie …………..  (……………..) dni

od dnia odstąpienia od umowy zobowiązuje się zwrócić OFERENTOWI wszystkie

dokonane przez Niego wpłaty na poczet ceny (zaliczki) w nominalnej wysokości,

bez dokonania potrąceń;

5. OFERENT, zastrzega sobie prawo wycofania swojego akcesu do zakupu po dniu

…………………………….. roku,  i  oświadcza,  że tenże LIST INTENCYJNY nie stanowi

oferty ani kontraktu, w całości ani w części, w rozumieniu prawa a ZBYWAJĄCY nie

będzie  mógł  zgłaszać  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do  OFERENTA  do  dnia

zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży. 

Z poważaniem
…………………………………………..


