
Regulamin

Pisemnego ptzetatgn nteograniczonego na sptedaż ttzech odtębnyclr lokali mieszkalnych, dwóch
niemieszkalnych onz cztetech nieruchomości gtuntowych.

s 1.

1. Regulamin niniejszy określa tryb przygotowywania, otganizacJi onz Przeptowadzenia pzez Insrytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy z siedzilbą w Puławach (z-wany

dalej: IUNG-PIB) pisemnego pfzetargu nieogtaniczonego na sprzedaż ttzech odrębnych lokali
mieszkalnych, dwóch niemieszkalnych.wtaz z pomieszczeniami przynależnymt, udziałarnt w częściach
wspólnych i ptawie użytkowania wieczystego na dziaLce 1/91', sprzedazy ptawa użytkowania
wieczystego nietuchomości gruntowych nr 1/90, 2/24, 2/1'4, 2/20 z\okallzowanych przy uI. Łąkowej
lv Jelcnl-Laskowicach, obtęb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo
doInośląskre:

Lokale mieszkalne o waftości rynkowej będącej jednocześnie cenąw1'woławczą
. nI 1'f 1,pow. 76,97m2,udział. w nietuchomości wspólnei 1'025/1'0000- 186.450,00 zł'
. nf 1/5,polv. 47,32m2,udztał w nieruchomości wspólnei 686/10000. 1'1'4.630,00 zł.
. nf !/6,pow. 67,04m2,udzjał wnieruchomościwspólne) 925/10000- 150.600'00 zł.

Lokale niemieszkalne o wattości rynkowej będ4cej jednocześnie ceną w1'woławczą
. nf 1A/5, pow' 21,B5m2,udzjał. w nietuchomości wspólnei 415/rc000- 1'7,160,00 zł.
. nf 1A/6' pow. 48,78m2,udzjał w nieruchomości wspólne) 670/1'0000- 38,450,00 zł.

Nietuchomości gruntowe o waftości rynkowej będącej jednocześnie cen4 w1'.woławczą
działka ewidencyjna nr 1/90 AM-58 o pow. 0,0835 ha.

dzjałka ewidencf na nr 2/24 AM-55 o pow' 0,4334ha
działka ewidencyjna m 2/14 AM-55 (B) o pow. 0,1'41,2ha.
działka ewidency';na t2/20 AM-55 (B) o pow. 0,I22Iha.

- ó9'500,00 zł
- 115.000,00 zł
- 92.000,00 zł
- 87'000,00 zł

2. Właścicielem gfuntu jest Skatb Państwa, uzytkownikiem wieczystym gtuntu i właścicielem lokali
mieszkaln),ch i niemieszkalnych InsĘtut Uptawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut
Bada.wczy w Puławach,
\Ęcenione nieruchomości lokalowe mieszkalne i niemieszkalne objęte są l{sręgą Wieczyst4 I(W
wr.1olooo 61435 /7
\Ęcenione nieruchomości gfllntowe 2/24, 2/14, 2/20 objęte są I{sięgą Wieczystą Kw
\x'R10/00024505 / B

Wyceniona nieruchomość gruntowa 1/90 objętajest I{sięgąWieczystqKw \{R1o /00024504/1'.

1.

,2

oferty można składać na adtes Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy, uI, Czartoryskich B, 24-1'00 Puławy lub osobiście w sekretartacie IUNG-PIB, u1.

Czattoryskich 8 w Puławach w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup Jelcz-Laskowice- ni.e

otwierać przed21.07.2017 t do godz' 1115''.

Terminskładania ofet upły'lva dnia 24.07.2017 r. o godz. 11cltl. o terminie złożenta oferqr
decyduje data wpły'wu do IUNG.PIB w Puławach.
otwatcie ofert na zakup lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ofaz nieruchomości gtuntowych
położonych w Jelczu - Laskowicacach odbędzie się w siedzibie IUNG-PIB w Puławach' ui.
Czatoryskich B w pokoju stanowiska ds. RZD w dniu 24.07.2017 r. o godzinie 1115.

$3
Wyboru najkorzystniejszej ofetty dokona komrsja powołana ptzez Dyrektota InsĘtutu Upra.q.
Nawożenia i Gleboznawstwa . Państwowego InsĘtutu Badawczego w Puławach. I(omrsja działa

w następując1-m skladzie:

2.



1) Bogusław Podolskr - Ptze.wodniczący
2) Agnieszka Śwrtal - Sekretarz

3) Iwona oczkowska - Członek

s4
1. ofetĘ mogĄ składać osoby {tzyczne, osoby ptawne otaz jednostki organizacy1ne niebędące osobami

prawnymi, którym odtębne ptzepisy ptfyfnqązdolność pfawną.

2. ofet nie mogą składać:

1) osoby wchodzące.rv skład komrs;i, o któte1 mowa w $ 3,

2) małżonek, dzieci, rcdzice i rodzeństwo osób' o których mowa w pkt 1 powyże1.

ss

Warunkiem przystąpienia dr> ptzetattu jest

1) złozenie ofetty zgodnie z $ ó 
.\rt^z z wymaganymi zaŁączn1kami'

2) svpłatawadium w wysokości 10Yo wattości ceny wywoławczej nieruchomości w składane; ofercie).

só
1. ofetty mają chatakter ofert w rozumieniu ptzepisów I{odeksu Cywtlnego.

2. oferta powinna za'vdterać

1) i-ię i nazwisko otaz adres ofetenta' a1bo w przypadku gdy ofetent jest osobą pfawną lub innym

podmiotem- naz\^/ę {trrry otaz siedzibę, adtes do kotespondencji, telefon kontaktowy

2) nr NIP/REGON, PESEL
3) ofetowaną wysokość ceny nab1,cia nietuchomości podaną w wattości netto, zapisane liczbowo i

słownie,

4) rodzaj usług, jakie ofetent zamietza świadczyć na przedmiotowej nieruchomości.

5) oświadczenle o zapoznaniu się ze wzofem umowy dztetza.sry.

6) oświadczenie ofetenta, że nte |rguruje w feiestfze dłużników niewypłacalnych lub \ń/ teiestfze

dłużników' prowadzonym przezbiura informacjt gospodatczych otaz, ze podmiot składający ofettę

nie jest w stanie likwidacji Iub upadlości:

7) podpis oferenta i datę spotządzenia ofefly i okres zvitązania ofertą.

3. ofetent powinien przedłozyć l{omisji:

1) .v,łażny dokument potwiefdza'ący tożsamość uczestnika w postaci dowodu osobistego lub ptawa

yazdy lub paszportu,

2) akrualny w1pis z KRS/CE'IDG lub innych właściwych tejestrów oraz kopię zaś,wjadczenia

o nadaniu numetu NIP otaz REGON (dotyczy osób prawnych),

3) w przypadku gdy oferent dzlaLa ptzez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dysponować

dokumentem p ełnomo cnictwa lub j ego kopią p otwietdz on ą notarialnie'

4) zgodnie z załącznlkiem nt 1 pisemne oświadczenie ofetenta:

a) o pnyjeciu warunków regulaminu,

b) że oferent zapoznał. się ze stanem fakqcznym i ptawnym, 1ak ro:vnież stanem technicznym

zabudowy oraz, że wytaża zgodę na wyłączenie tękojmi za.wady ftzyczne i ptawne na zasadzje att.

558 S 1 kodeksu cy'wilnego,

c) poĘciu ko sztów z;vłiązanych z zawatctern umowy sptzedaży.

5) dowód *płaty wadium.

$7

1'' i{omisja dokonuje wyboru ofetty spośtód wszystkich waznych ofert. Wygrywa ofetta,kt6ta zawieta
ptopozycje najsłryzsze1 stawki Czynszu, nie mniejszą od stawki w1''woławczej.



2.

3.

W przypadku tezygnacji wybranego ofetenta, iub niepodpisania, z innych ptzyczyn niezaleznych od
Wynajmujłcego, Umowy dzjeźawy z ofetentem, który wygtał pvetatg, I{omisja ma możliwość
wyboru kolejnej oferty' w ciągu jednego miesiąca od dnia rczsttzygnLęci^ pvet^tgn.
W prz1padku ustalenia' że ki1ku ofetentów zaofetowaLo tę Samą cenę, Przewodniczący I{omisji
wybieta nabywcę lub postanawia o ustaleniu oferty najkorzystniejszej w formie lrcytacji między
oferentami, vryznaczając jednocześnie tetmin licytacji. Do lrcytacji stosuje się przepisy kodeksu
cynvilnego.
Ptzetatg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełnlająca wymogr i watunki
określone w ogłoszeniu o pfzetatgu.

$8
I(omisja spotządza protokół, który powinien zawte:.ać

1) ozn^czenie miejsca i czasu otwatcia ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) listę oferentów oraz ploponowanąprzez nich cenę otaz watunki nabycia;
1) Wybór najkorzystnie;szej oferty za cefię nie mniejszą njż cenawywoła'wcza;
5) imię, nazwisko (nazwę) i mrejsce zamjeszkania (siedzibę) kandydata na nabywcę;

ó) wnioski i oświadczenia obecnych osób;

7) wzmiankę o odczytaniu ptotokołu;
B) podpisy członków komisji i nabywcy iub wzmiankę o ptzyczynie braku podpisu.

Dyrektor IUNG-PIB , w tetminie 14 dni od dnia spotządzenia protokołu, o którym mowa.w

$8 ust. 1, zaw.ladomi oferenta o wybotze jego ofetĘ otaz wyzn^czy mie;sce i tetmin podpisania
umowy sprzedazy. 

$ 9
\Y nzte, gdy naby'wca uchyli się od za.watcia umo\IT' wpłacone przez nabywcę wadium przepada
na tzecz IUNG_PIB w Puławach i ofetta ptzestaje lvtązać,

Wadium wpłacone pvez ofetentów, których ofetty nie zostaną wybtane, podlega zwtotowl
w całości' bez optocentowania na wskazany ptzez ofercnta w treści oferty rachunek bankowy w
terminie 21 dnr od dnia otwarcia ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, któtego ofetta została wybrana, podlega za7l,czenju na na
poczet ceny nabycia nietuchomości.

IUNG-PIB zasttzeg^ sobie prawo odstąpienia od postępowania w sprawie sprzedazy lokali i
nietuchomości gr.untowych bez podania ptzyczytI do dnia otwarcia ofert. W takim przypadku
dokonany będzie zwfot wpłaconego ptzez ofetentów wadium.

s10
Niniejszy reguiamin dostępny będzie do wglądu osób zainteresowanych w sredzibie IUNG-PIB

w Puławach.

osoby składające oferty po zapoznaniu się z treści4 regulaminu i ptzyjęciu warunków składają
\rtaz z ofettą oświadczenta o tteści stanowiącej załączntk nt 1 do niniejszego tegulaminu'
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fałączniknt,l'
do Regulaninu na Ęr7edaĘ niełzchomośn IUNG-
PIB postqpowania w Ęrawie Ęr7edary tlrych
odrębrylch /okali nies1ka/rylch, dwóch

nienies7ka/n1ch wra< 4 pomies7rąeniani
pramakąryrui w cąeściach węókjtch i prawie
arytkowania wiecrystego na dĘałce !/9/, ęąeda4l
prawa uUttkowania wiec4lstego nieruchomości

grantoulch nr / /90, 2/21, 2//4, 2/20
{okali1owarych ?rry il/, łakowe1 w J,/,<,
l'askowicach, obręb l-askowice, gaina Jelc7
l-askowice, pow, oławski, woj. dolnośląskie

OSWIADCZENIE OFERENTA

3.

oświadczam, ze zapoznałem się z aeścią Regulaminu na sprzedaz nietuchomości Instytutu

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego InsĘtutu Badawczego z siedzibą w
Pulawach otaz, ze ptzf muje bez zastrzezeń rvarunki ustalone niniejszym tegulaminem.

oświadczam, że 1est mt znany stan faktyczny oraz pfawny doĘczący nieruchomoścr
stanowiącej ptzedmrot sptzedazy, w szczególności jej stan techniczny oraz, że wyrazam zgodę

nawyłączenie rękojmi za.wady {tzyczne i ptawne nazasadzie przepisu at. 558 $ 1 ustawy z dnja

23 kwietnia 1.964 r.I(odeks q'wilnv.

Zobow"tązuję się do pokrycia wszelkich kosztów' podatków i opłat zlviązanych z zarx,arciern

umowy sprzedazy.

Potwietdzam związanie ofeftąprzez okres niezbędny do uzyskania przez IUNG-PIB wymaganej

zgody MRrRW na spnedaz nietuchomości i podpisania umowy sptzedaży.

Miejsce tdata .

Imię i nazwisko. ... Podpts.

ĄT.


