
 

Investland Sp. z o.o. 

Ul. Trębacka 11A 

38-420 Korczyna 

NIP: 6842425424 

 

Załącznik 5 do Zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego zamówienia na 
usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz 

działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.” 

Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

           
 

Repertorium nr …/… 

 

AKT NOTARIALNY 

Dnia [.] dwa tysiące [.]roku, przede mną [.] notariuszem [.], prowadzącym/ą Kancelarię Notarialną w 

[.] przy ul [.] stawił/a się: 

[.], według oświadczenia zamieszkały/a w [.] przy ulicy [.], legitymujący/a się dowodem 

osobistym/paszportem numer [.], ważnym do dnia [.], działający/a w imieniu i na rzecz [.] pod firmą 

[.] z siedzibą w [.] (adres: ul. [.] wpisanej do [.], REGON [.], NIP[.] („Wykonawca”) uprawniony do 

samodzielnej reprezentacji Wykonawcy, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie [.] według 

stanu na dzień [.] roku… 

 

Tożsamość stawającego/ej Notariusz ustalił na podstawie powołanego powyżej [dowodu 

osobistego/paszportu] 

Ponadto stawający/a oświadczył/a, że dane ujawnione w rejestrze [.] są aktualne, w tym także w 

zakresie reprezentacji Wykonawcy nie uległy zmianie, w szczególności nie wygasło jego/jej 

uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ  EGZEKUCJI W TRYBIE ART.777 §1 PKT 4 i PKT 5 

KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

1. Pan/Pani [.], działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy 

a) oświadcza, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr [.] z dnia [.] roku [.], 

opublikowanego przez firmę Investland sp. z o.o. z siedzibą: 38-420 Korczyna, ul. 



 

Trębacka 11 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000245891 przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 684-242-54-24, REGON 

180087369, Kapitał zakładowy 580 000 PLN opłacony w całości (Zamawiający),  złożył 

ofertę, a następnie w rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej, zawał z Zamawiającym 

w dniu [.] roku [.] Umowę, na potwierdzenie czego okazany został notariuszowi oryginał 

Umowy; 

b) zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

- [.] 

- [.] 

- [.] 

- ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowań, kar umownych, w 

terminach określonych w Umowie, jak również innych należności zgodnie z 

postanowieniami Umowy; 

c) szczegółowe obowiązki i prawa Stron Umowy określa Umowa; 

d) jest w sposób nieograniczony oraz zgodny z prawem upoważniony/a do poddania Wykonawcy, 

którego reprezentuję, egzekucji wprost z tego aktu zgodnie z ust. 2 poniżej; 

e) Wykonawca nie utracił osobowości prawnej ani nie został postawiony w stan upadłości ani też nie 

toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, restrukturyzacyjne lub upadłościowe; 

f) zasady reprezentacji Wykonawcy nie uległy zmianie do chwili obecnej oraz upoważnienie 

stawającego/ej do reprezentowania Wykonawcy nie wygasło do chwili obecnej; 

g) do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji będącego przedmiotem niniejszego aktu Akt 

Założycielski/Umowa Wykonawcy [ nie wymaga zgody organów Wykonawcy/ wymaga zgody 

zgromadzenia wspólników Wykonawcy, która została udzielona w drodze uchwały zgromadzenia 

wspólników Wykonawcy podjętej w dniu [.]., a na dowód powyższego notariuszowi przedstawiono 

oryginał powyższej uchwały.] 

2. Pan/Pani [.], działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadcza, że Wykonawca zobowiązuję się 

zapłacić Zamawiającemu, wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy wynikające z 

Umowy, w tym w szczególności odszkodowania, kary umowne, zwrot otrzymanego wynagrodzenia 

lub jego części, zwrot kosztów poniesionych w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy, jak również wszelkie inne należności stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy lub powstałe w związku z jej nieprawidłowym 

wykonaniem lub niewykonaniem ( w tym zobowiązania odszkodowawcze wynikające z niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę) oraz co do tego obowiązku poddaje 

Wykonawcę działającego pod firmą [.] z siedzibą [.] wprost z tego aktu egzekucji na rzecz firmy 

Investland sp. z o.o. z siedzibą: 38-420 Korczyna, ul. Trębacka 11 A, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców pod nr KRS 0000245891 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP 684-242-54-24, REGON 180087369, zgodnie z art. 777 §1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c. 

do maksymalnej kwoty [.] zł (słownie: [.]) 

3. Zamawiający jako wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli 

wykonalności w terminie 5 lat od jego sporządzenia. W tym okresie Zamawiający ma prawo 

wielokrotnego składania takiego wniosku tj. za każdym razem, kiedy wystąpi zdarzenie, o którym 

mowa powyżej. Stawający/Stawiająca postanawia, że okolicznością warunkującą wykonanie 



 

obowiązku będzie nadanie przez Zamawiającego za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu art. 

3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( tj. Dz.U. 2018 poz. 2188) pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego wystąpienie przewidzianej w Umowie (lub z jej 

niewykonania lub nienależytego wykonania wynikającej) podstawy żądania zapłaty określonej kwoty i 

w związku z tym wzywającego do wykonania tego obowiązku w oznaczonym terminie, zaś 

udowodnienie powyższego zdarzenia przez Zamawiającego jako wierzyciela nastąpi poprzez 

dołączenie do wniosku o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w poświadczonej notarialnie 

kopii: a) powyższego oświadczenia Zamawiającego oraz b) potwierdzenia nadania wyżej wymienionej 

przesyłki rejestrowanej na ujawniony w dacie nadania we właściwym rejestrze adres Wykonawcy, 

które to potwierdzenie nadania, stosowanie do art. 17 Prawo pocztowe, ma moc dokumentu 

urzędowego.  

4. W przypadku przelewu praw lub przeniesienia obowiązków Zamawiającego wynikających z 

Umowy przez Zamawiającego na osobę trzecia lub wstąpienia w prawa i obowiązki Zamawiającego 

wynikające z Umowy przez osobę trzecią z mocy prawa, osoba trzecia jest uprawniona do złożenia 

wniosku o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi zgodnie z art. 788 §1 k.p.c. 

5. Wszystkie terminy pisane w niniejszym akcie wielką literą mają znaczenia nadane im w Umowie, o 

ile w niniejszym akcie nie nadano im wyraźnie innego znaczenia. 

6. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Wykonawca. 

7. Wypisy aktu można wydawać w dowolnej licznie Wykonawcy i Zamawiającemu. 

8. Pobrano: [.] 

 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 


