
 

 

 

 

 

 

 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

tel.: +48 81 47 86 7735 , fax: +48 81 47 86 900 

www.iung.pulawy.pl, iung@iung.pulawy.pl 

NIP: 716-000-42-81 

1. Nazwa, adres sprzedawcy, miejsce sprzedaży i adres składania ofert: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, email: 

iung@iung.pulawy.pl. 

2. Tryb sprzedaży: 
Rozp. RM z 5.10.1993r., w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz 

warunków odstąpienia od przetargu.  

3. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości: 
Nieruchomości można oglądać w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.: (71) 318 15 40 lub 516 203 527. Informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Instytucie – 

Tel. (81) 47-86-735. 

4. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:. 
Prawo własności trzech odrębnych lokali mieszkalnych i dwóch niemieszkalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałami w częściach wspólnych 

nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego gruntu, znajdujących się w budynku 1-1A na działce 1/91 AM-58, zlokalizowanych przy ul. Łąkowej. 

a. nr 1/1, pow. 76,97m
2
, (1025/10000)- cena wywoł. netto 186.450,00 zł. wadium 18.645,00 zł 

b. nr 1/5, pow. 47,32m
2
, (686/10000)-   cena wywoł. netto 114,630,00 zł. wadium 11.463,00 zł. 

c. nr 1/6, pow. 67,04m
2
, (925/10000)-   cena wywoł. netto 150.600,00 zł. wadium 15.060,00 zł. 

W nawiasie udział w nieruchomości wspólnej: 

 Prawo własności lokali niemieszkalnych:  

a. nr 1A/5, pow. 21,85m
2
, (415/10000)- cena wywoł. netto  17.760,00 zł. wadium 1.776,00 zł. 

b. nr 1A/6, pow. 48,78m
2
, (670/10000)- cena wywoł. netto  38.450,00 zł. wadium 3.845,00 zł. 

Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych: 

Nr 1/90 AM 58 o pow. 0,0835 ha  - cena wywoł. netto 69.500,00 zł. wadium 6.950,00 zł (lokalizacja przy ul. Łąkowej) 

Nr 2/24 AM 55 o pow. 0,4334 ha  - cena wywoł. netto 115.00,00 zł. wadium 11.500,00 zł (lokalizacja przy ul. Ziołowej) 

Nr 2/14 AM 55(B) o pow. 0,1412 ha  - cena wywoł. netto 92.00,00 zł. wadium 9.20,00 zł (lokalizacja przy ul. Ziołowej) 

Nr 2/20 AM 55(B) o pow. 0,1221 ha  - cena wywoł. netto 87.00,00 zł. wadium 8.700,00 zł (lokalizacja przy ul. Ziołowej) 

zlokalizowanych przy ulicy Łąkowej 1-1A w obrębie Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie. 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy. 

 

 

 

 

 



5. Terminy składania i otwarcia ofert: 
Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 11.00. 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Sprzedającego w dniu 24.07.2017 r. godz. 11.15. Oferta powinna zawierać: cenę nabycia, dane 

identyfikujące  oferenta/oferentów, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, podpis oferenta/oferentów. 

Oferty można składać na adres Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy  lub osobiście 

w sekretariacie IUNG-PIB, ul. Czartoryskich 8 w Puławach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup Jelcz-Laskowice- nie otwierać przed 24.07.2017 r.  do 

godz. 11
15 

”. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do IUNG-PIB w Puławach.         

6.  Warunki uczestnictwa                                                                                                                                                                                         
 

Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości odbywa się zgodnie z  Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności 

lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niniejszy regulamin dostępny będzie do wglądu 

osób zainteresowanych w siedzibie IUNG-PIB w Puławach. Osoby składające oferty po zapoznaniu się z treścią regulaminu i przyjęciu warunków składają 

wraz  z ofertą oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

a)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z § 6 regulaminu wraz  z wymaganymi załącznikami. 

Wpłata wadium w wysokości  10% wartości ceny wywoławczej nieruchomości w składanej ofercie).  

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy IUNG-PIB prowadzony pod nr 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594 najpóźniej             

do dnia otwarcia ofert z dopiskiem ,,wadium zakup nieruchomości Jw. Jelcz-laskowice”. Dniem wniesienia wadium uznaje się dzień, w którym nastąpiło 

uznanie (zaksięgowanie) kwoty wadium na rachunku bankowym. Brak zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym IUNG-PIB w dniu otwarcia 

ofert  stanowi przeszkodę do uczestnictwa w postępowaniu. 

b)  Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

c)  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi w całości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w 

treści oferty rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert. 

d)  Wadium ulega przepadkowi w razie, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez oferenta wadium przepada na rzecz IUNG-PIB             

w Puławach i oferta przestaje wiązać. 

e)  Oferta powinna zawierać: 

• imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub innym  podmiotem- nazwę firmy oraz siedzibę, adres do 

korespondencji, telefon kontaktowy ; 

• nr NIP/REGON, PESEL; 

• oferowaną wysokość ceny nabycia nieruchomości podaną w wartości netto, zapisane liczbowo i słownie; 

• rodzaj usług, jakie oferent zamierza świadczyć na przedmiotowej nieruchomości; 

• oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników, prowadzonym przez biura informacji 

gospodarczych oraz, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości; 

f)  podpis oferenta i datę sporządzenia oferty i okres związania  ofertą. 

g)  Oferent powinien przedłożyć Komisji: 



• ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika w postaci dowodu osobistego lub prawa jazdy lub paszportu  

• aktualny wypis z KRS/CEIDG lub innych właściwych rejestrów oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz REGON (dotyczy osób 

prawnych), 

• przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dysponować dokumentem pełnomocnictwa sporządzonym w formie aktu 

notarialnego, 

• pisemne oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu): 

- o zobowiązaniu do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy, 

- przyjęciu warunków regulaminu, 

- że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym oraz prawnym dotyczącym nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, w szczególności z jej 

stanem technicznym oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

• dowód wpłaty wadium. 

7. Kryteria wyboru oferty.  
a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Dyrektora IUNG –PIB w Puławach. 

b) Komisja dokonuje wyboru oferty spośród wszystkich ważnych ofert. Wygrywa oferta, która zawiera propozycję najwyższej ceny nabycia nieruchomości, 

nie mniejszą od stawki wywoławczej 

c) Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 

8.  Pozostałe informacje: 
a)  Dyrektor IUNG-PIB, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu , o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, zawiadomi  oferenta o wyborze jego 

oferty oraz wyznaczy miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży. 

b) W razie, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez nabywcę wadium przepada na rzecz IUNG-PIB w Puławach i oferta przestaje   

wiązać. 

c) Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy. 

d) IUNG-PIB zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w sprawie wydzierżawienia nieruchomości bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.              

W takim przypadku dokonany będzie zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium. 


