Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
75-808 Koszalin, ul. Połczyńska 55/57
OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PUBLICZNY PRZETARG
OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI
położonej w Wałczu ul. Leśna

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie
zachodniopomorskim, powiat wałecki, gmina Wałcz Miasto, oznaczenie administracyjne Wałcz ul. Leśna.
Grunt oznaczony jako działka nr 2636 o pow. 0,0796 ha, obręb nr 0001 M. Wałcz, dla której Sąd Rejonowy
w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1W/00026777/9.
Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości wynosi 50.710,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100) netto
Wymagane wadium wynosi 5.000,00 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) sprzedaż
nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o.o. nr 49 1240 6292 1111 0010 5498 5006
najdalej do dnia 22 sierpnia 2017r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na
wyżej wymienione konto.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Koszalinie, przy ul. Połczyńskiej 55/57, 75-808 Koszalin, w sekretariacie, z adnotacją:
„Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałczu – nie otwierać”.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłata wadium oznacza przyjęcie
warunków przetargu oraz potwierdzenie znajomości stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu.
Oferty można składać do dnia 23 sierpnia 2017r. do godz. 10.00.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:
1. W przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego oferenta lub kopia dowodu osobistego
osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.
2. Dowód wpłaty wadium.
3. W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane
imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.
4. W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy).
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5. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie
nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę małżonka
oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.
7. W przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki.
8. Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący
działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej
zgody.
9. Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie
nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).
10. Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w
przeddzień podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.
11. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży
przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych
powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.
12. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu
oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń.
13. Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
przetargu oraz że akceptuje go bez zastrzeżeń.
14. Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
15. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia
oferty.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 11.00 na terenie siedziby
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 55/57
(budynek główny, I piętro, pokój konferencyjny)
1. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.
2. Dopuszcza się możliwość ustnych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
3. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywoławczej.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na
poczet ceny.
5. Wadium przepada, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym
przez sprzedającego
6. Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
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8. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybierania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu (94) 34 84 125 lub 129
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
11. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, warunków sprzedaży i uczestnictwa w przetargu
można uzyskać pod numerami telefonu (94) 34 84 125 lub 129 od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
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