
ocŁoszENlE

Zyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza

pisemny przetarg ofeńowy na sprzedaz nieruchomości będącej własnością ZSM.
połozonej w Żyrardowie przy ul. Mielczarskiego 8, powiat Zyrardowski.

WARUNKa szczEcoŁowE

1' Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa usytuowana przy ulicy

Mielczarskiego w Zyrardowie, oznaczona W ewidencji gruntów jako działka nr

474411 o pow. 779 m2 , obręb 4, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie,

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer

PL1Z|OOO42893|4.

obciażenia nieruchomości: nieruchomośÓ jest obciązona na czas

nieoznaczony, nieodpłatną słuzebnością przesyłu ciepła na rzecz

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,ŻyrardÓw'' Sp. z o'o.

Zobowiąza n ia, któ rych p rzed m iotem jest n ieruchomośĆ: bez zobowiązan.

opis nieruchomości:

o Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od strony ulicy (ogrodzenie -

- elementy stalowe), połozona w centralnej części miasta.

. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej,

. Bezpośrednie sąsiedztwo stan owi zróŻnicowana zabudowa mieszkalna

wielorodzinna i usługowa

Przeznaczenie:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu

,,Centrum" w Żyrardowie, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta

Żyrardowa Nr XlV/96/11 z dnia 22'09'2011r' _ przedmiotowa nieruchomość

położona jest na obszarze oznaczonym symbolem {3UM - teren przeznaczony

pod zabudowę usługową i mieszkaniową.

Powyzsze potwierdził Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu

M iasta Żyrardowa w piśm ie nr P A'67 27'1 .1 2'2012. PAV z dnia 24'0 1 .2012r'

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofeńowego'

ofeńy naleŻy składaÓ w zamkniętych kopeńach z dopiskiem ,,Przetarg na

zakup działki nr 4744t1 w Żyrardowie, nie otwieraó przed 01.10.2019 r. do

2._

3:



godz. 12" " , w terminie do 01 .10.2019r. do godz. 1200 w siedzibie Zyrardowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej, 96 - 3OO Żyrardów, ul. Środkowa 35, w pok. 20

(Sekretariat).

4. Cena wywoławcza za przedmiotową działkę określoną W ust' 1 wynosi

443 7oo,oo zł netto (słownie: sto czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset

złotych )'

5. Cena nie zawiera podatku VAT

6. Do ceny sprzedaŻy (netto) ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatnoŚci przepisami ustawy

o podatku od towarów i usług.

7 ' Cena, ktÓrą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie winna być równa

lub wyższa od ceny wywoławczej. oferty cenowe ponizej ceny Wywoławczej nie

będą rozpatrywane.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

44.370,00 zł na konto Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej PKo BP 1

oddział Żyrardów nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820 - najpóŹniej w dniu

poprzedza1ącym otwarcie ofeń. Za dzień wpłaty wadium naleŻy uznac dzień, w

którym środki pienięzne znĄdąsię na wskazanym rachunku bankowym'

9. osoby pozostające W związku małŻeńskim (nie posiadające umowy

o rozdzielności majątkowej) przystępują razem do przetargu'

10. Jawna częśÓ przetargu odbędzie się w dniu 01.10.2019 o godz. 1215 W

siedzibie Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Środkowa 35, /sala

konferencyj na na parterze, pok.9/.

11. ofeńa powinna zawierać:

. lmię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)

. DatQ sporządzenia ofeńy

. oznaczenie firmy, adres, Wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do

KRS)

o W przypadku cudzoziemców _ kopię wniosku złoŻonego w MSW|A w celu

uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomoŚci.

. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków iopłat związanych

' z nabyciem nieruchomości.



o określenie ceny, zaktórą oferent deklaruje nabycie nieruchomości.

. oświadczenie, Że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje

te waru nki bez zastrzeŻeń.

. oŚwiadczenie, ze nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

sprzedawanej nieruchomości i granicami nieruchomoŚci będącej

przedmiotem przetargu.

. Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

o W przypadku uczestnictwa W przetargu pełnomocnika reprezentującą

osobę fizyczną _ okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa

upowaŻniającego do działania na kaŻdym etapie postepowania

przetargowego.

o Potwierdzenie wpłaty wadium

12. Postępowanie przetargowe przeprowadzi komisja przetargowa powołana przez

P rezesa Zarządu Zyra rd owskiej S półdzie l n i M ieszka n iowej.

'l3'Przetarg składa się z częścijawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się W obecności oferentów, podczas, której

p rzewod n iczący kom isj i p rzeta rg owej otwiera p rzeta rg

W części jawnej przetarg u kom isja p rzetargowa :

_ stwierdzaliczbę otrzymanych ofeń oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do częŚci niejawnej przetargu,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

_ weryfikuje ofeńy i ogłasza, które ofeńy zostały zakwalifikowane do części

niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminle i miejscu odbywania się części niejawnej

przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu'

Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium i posiadają dowód

jego wniesienia.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu

ofert, które:

_ zostały zgłoszone po Wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,

- zostały złoŻone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili

' wadium po Wznaczonym terminie,



- nie zawlerąą podpisu,

- nie zawierĄą daty sporządzenia oferty,

- nie zawierĄąwyrazonej kwotowo oferowanej ceny zakupu nieruchomości,

- są nieczytelne, budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych lub

zawierĄą przeróbki i skreślen ia,

w części niejawnej:

_ dokonuje szczegołowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza,

ze nie wybrano Żadnejze złoŻonych ofeń,

14. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych

negocjacji ustnych. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej

niŻ jednego oferenta.

15.o wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie

w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

16'oferent, którego oferta została pzyjętazobowiązany jest do :

. Podpisania umowy kupna-sprzedaŻy w formie aktu notarialnego w terminie

wskazanym przez organ izatora przetarg u.

o Poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-

sprzedaŻy, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od

czyn ności cywl l no-prawnych.

. Wpłaty nalezności zaoferowanej ceny w przetargU wraz z podatkiem VAT

( 23o/o), pomniejszonej o kwotę wadium, najpóŹniej w terminie 2 dni

roboczych przed zawarciem umovĘ/ notarialnej. Za termin zapłaty uznĄe

się dzień Wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

17. oferentom, których ceny nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone

w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofeń bez oprocentowania, a wadium oferenta,

którego ofeńa zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

18. Nie przyjęcie ofeńy lub uniewaŻnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia

odsetek od wpłaconego wadium.

19' Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu W przypadku

uchylenia się oferenta którego ofeńę wybrano od zawarcia notarialnej umowy

kup na-sp rz edaŻy przed m iotu przetarg u.

20. organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofeńy oraz
. prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania ktÓrejkolwiek z ofert, bez podania

przyczyny na kaŻdym jego etapie'



21' Wznowienie granic nieruchomości ciązy na nabywcy nieruchomości.

22. Uczestnik przetargu moŻe, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku

p rzeta rg u zaskarŻy ć czyn n ości związane z przepr owad ze n i e m p rzeta rg u .

23' Zastrzega się prawo odwołania przetargu zwaŻnych przyczyn'

Dodatkowe informacje można uzyskać W siedzibie Zyrardowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej - w Dziale Nadzoru Technicznego pok. nr 8 oraz pod n-rem tel. ( 46)

855 30 41 lub 855 30 42wew.57 lub 66

Prezes Zarządu ZsM.


