OGLOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
SP&DZIELm W|Z|ANKWA
mtanowimie
pmwa Ao lokalu
wfl

DZIAt OBStW TferMCZMBI I
05-500 Piaseczno, uL "abryczna 3?A
.„i i c e
i..i. 756-80-08
L

Informujemy, ze zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Przetargow o Ustanowienie
Prawa do Lokalu w Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" ZAPRASZAMY do wziecia
udzialu w przetargu ograniczonym.
Zaproszenie kierujemy do czlonkow oczekujacych, zamieszkatych czlonkow Spoldzielni
i ich rodzin oraz pracownikow S.M. „Jednosc"
Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego z zasobow
Spoldzielni w takim stanie
technicznym
w jakim pozostaly po poprzednich
lokatorach:
Pow.
Termin
Wartosc
lokalu
Adres lokalu
Termin
uzytkowa skladania ofert rozstrzygniecia (wklad
lokalu
budowlany)
ofert
Wadium

&l01.2015r. 127.000,00PLN
34,81m2 &d01.2015r.
do godz.900 godz.1000
2 pokoje z kuchni%
lazienka z w.c. +
12.700,00PLN
Szkolna 17ml4

komorka lok. 4,30m2
VII kondygnacja,
Oferent przystepujacy do przetargu sklada pisemna^ ofert? w kopercie, ktora zawierac
powinna podpis oferenta i powinna bye zabezpieczona tasma^ przezroczyst^. Oferta powinna
zawierac dane:
1. Nazwisko i imi?, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, kontakt telefoniczny,
2. Oferowan^ cene rynkowa^ lokalu - wklad budowlany,
3. Zobowiazanie do wnoszenia oplat na rzecz Wspolnoty Mieszkaniowej Szkolna 17 w
Piasecznie, za uzytkowanie lokalu b?dacego przedmiotem przetargu, poczawszy od
dnia wygrania przetargu,
4. Oswiadczenie, ze oferent uwaza si? za zwiazany ofert^ co najmniej w ci^gu okresu jej
waznosci okreslonego w szczegolnych warunkach przetargu i ze zobowi^zuje sie do
zawarcia umowy notarialnej, a koszty wynikaj^ee z zawarcia umowy pokryje we
wlasnym zakresie, jezeli przetarg wygra.
5. Dowod wplacenia wadium.
Okres zwiazania ofert^ wynosi 30 dni.
Nie wplacenie naleznosci w terminie przez oferenta, ktory wygral przetarg, powoduje
przepadek wadium. Wadium osoby wygrywajacej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium
zalicza sie na poczet naleznosci wplaconej na wklad.
Pozostalym osobom zwraca si? wadium w terminie 7 dni od przeprowadzonego przetargu.
Informacja o rozstrzygnieciu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogloszefi w
Spoldzielni.
Spoldzielnia zastrzega sobie prawo odst^pienia od przeprowadzenia lub uniewaznienia
postepowania bez podania przyczyny.
Osoby upowaznione do kontaktow - Danuta Tokaj - Dzial Administracji tel. 022 756-76-76;
022 756-78-37 w. 31; lub 022 750-20-04.
P.o. PreikjLi.

