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REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W JASTRZĘBIEJ GÓRZE,
OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2,
ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2.
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PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
[Organizator Przetargu]
1. Organizatorem przetargu (dalej jako „Przetarg”) jest spółka ABRUKO Sp. z o. z siedzibą we
Władysławowie, ul. Gdańska 78.
[Przedmiot Przetargu; Nieruchomość]
2. Przedmiotem Przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 71/6 o pow. 1012 m2, zapisanej w KW nr GD2W/00038656/2.
[Typ Przetargu]
3. Przetarg przeprowadzony będzie jako przetarg pisemny nieograniczony.
[Ogłoszenie]
4. Ogłoszenie o Przetargu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie www.abruko.pl i
www.bip.abruko.pl na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Przetargu.
5. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszcza się informacje obejmujące:
1) oznaczenie Nieruchomości według księgi wieczystej,
2) powierzchnię Nieruchomości,
3) opis Nieruchomości,
4) wysokość wadium, formę, termin i miejsce jego wniesienia,
6) termin i miejsce składania ofert,
7) zastrzeżenie, że Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn,
[Komisja przetargowa]
6. Czynności związane z przeprowadzeniem Przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana w
formie zarządzenia przez Zarząd Spółki.
7. Przewodniczącego oraz Członków Komisji Przetargowej, w składzie 4 osób, wyznacza Organizator
Przetargu spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Przetargu.

[Wadium]
9. W Przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium przed terminem składania ofert.
10. Ustala się wysokość wadium na kwotę: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tys. zł 00/100).
11. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu w polskich złotych, przelewem na konto Bank Spółdzielczy
w Krokowej o numerze 08 8349 0002 0034 5589 2000 0050
12. Komisja Przetargowa przed otwarciem Przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników
Przetargu.
13. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu Przetargu, z zastrzeżeniem pkt.
14 i pkt. 38, jednak nie później niż przed upływem 4 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
1) odwołania Przetargu,
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[Wyłączenia podmiotowe]
8. W Przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby
bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z Członkami Komisji Przetargowej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
Komisji Przetargowej.
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2) zamknięcia Przetargu,
3) unieważnienia Przetargu,
4) zakończenia Przetargu wynikiem negatywnym.
14. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika Przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny nabycia Nieruchomości.
[Cena wywoławcza nieruchomości]
15. Organizator przetargu nie określa ceny wywoławczej nieruchomości.
[Oferty]
16. Oferty należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu o Przetargu przypadającym nie później
niż w dniu Przetargu o godz. 12:00 czasu warszawskiego.
17. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120
Władysławowo, z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej
Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
18. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) dowód wniesienia wadium,
6) odpis KRS w przypadku osób prawnych.
19. Oferta nie może mieć charakteru warunkowego.
20. Sposób zapłaty ceny nie może polegać na rozłożeniu jej na raty. Płatność ceny powinna być
uiszczona w terminie wynikającym z zasad określonych w pkt 36 i 37.
21. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

[Część jawna]
24. Część jawna przetargu może odbywać się w obecności oferentów lub ich pełnomocników. W
części jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera Przetarg, przekazując ustnie oferentom
lub ich pełnomocnikom informacje dotyczące zaoferowanej ceny.
25. Komisja Przetargowa:
1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowód, o którym mowa w pkt 21,
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość
osób, które złożyły oferty,
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej Przetargu,
5) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia Przetargu.
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[Skutki wpłynięcia tylko jednej oferty]
22. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu o Przetargu oraz Regulaminie Przetargu.
23. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
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[Odmowa przyjęcia ofert]
26. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej Przetargu, jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom Przetargu, określonym w niniejszym regulaminie,
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w pkt 18 lub dane te są niekompletne,
4) do ofert nie dołączono dowodu, o którym mowa w pkt 21.
[Kryteria wyboru oferty]
27. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.
[Analiza ofert]
28. W części niejawnej Przetargu Komisja Przetargowa dokonuje analizy ofert oraz wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

[Protokół z Przetargu]
33. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego Przetargu.
Protokół powinien zawierać informacje o:
1) terminie i miejscu oraz rodzaju Przetargu,
2) oznaczeniu Nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,
5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,
6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w Przetargu, wraz z uzasadnieniem,
7) najwyższej cenie osiągniętej w Przetargu,
8) rozstrzygnięciach formalnych podjętych przez Komisję Przetargową, wraz z uzasadnieniem,
9) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w Przetargu jako
nabywca Nieruchomości,
10) imionach i nazwiskach Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej,
11) dacie sporządzenia protokołu.
34. Protokół z przeprowadzonego Przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których dwa przeznaczone są dla Organizatora Przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca
Nieruchomości.
35. Protokół przeprowadzonego Przetargu podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji
Przetargowej oraz osoba wyłoniona w Przetargu jako nabywca Nieruchomości.
36. Protokół przeprowadzonego Przetargu oraz wpłata należności za Nieruchomość stanowią
podstawę zawarcia aktu notarialnego – oferent zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek
bankowy ABRUKO Sp. z o.o. , nie później niż na 2 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży
nieruchomości, kwotę 100% ceny z przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
Za datę zapłaty uważać się będzie dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą
kwotę.
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[Zakończenie Przetargu]
29. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie
będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi
Przetargu.
30. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
31. Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia pisemnie wszystkich, którzy złożyli oferty, o
wyniku Przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia Przetargu.
32. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub
żaden z uczestników nie zaoferował ceny odpowiadającej Organizatorowi Przetargu, a także jeżeli
Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków Przetargu.
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[Zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości]
37. Organizator Przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca Nieruchomości o miejscu i
terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Przetargu.
38. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 37,
Organizator Przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
39. Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy ponosi osoba ustalona jako nabywca
Nieruchomości.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1
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Załącznik nr 1 – oferta i oświadczenie uczestnika przetargu.
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OFERTA I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2.

Ja, niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
składam następującą ofertę cenową na zakup w/w działki:
Netto: …………………………………….. słownie: (…………………………………………………………………)
VAT 23% ………………………………..
Brutto : ………………………………….. słownie ( …………………………………………………………………..)

oświadczam, iż zapoznałem się:
1. ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej,
przedmiotu przetargu oraz stan ten w pełni akceptuję;
2. z regulaminem prowadzenia niniejszego przetargu oraz w pełni go akceptuję.
Nr konta na które należy zwrócić wadium:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….
podpis
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Władysławowo, dnia ………………………….

6

