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O PRZETARGU OGRANICZONYM
« f l ustunowienieprawa do lokalu

Informujemy, ze zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Przetargow o Ustanowienie
Prawa do Lokalu w Spotdzielni Mieszkaniowej „Jednosc" ZAPRASZAMY do wzi^cia
udziatu w przetargu ograniczonym.
Zaproszenie kierujemy do cztonkow oczekuj^cycli, zamieszlcatych czlonkow Spotdzielni
i icli rodzin oraz pracownikow S.M. wJednosc"
Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa do lokali w zasobach Spotdzielni w takim
stanie technicznym w jakim pozostaly po poprzednich lokatorach:
L.p. Adres lokalu

Pow.
uzytkowa
lokalu

1.

29,92m^

Kusocinskiego 9 m 33
(pokoj z kuchni% I pi^tro,
komorka lok. l,66m^)

2.

Kusocinskiego 9 m 65

37,78m?.

(2pokoje z kuchni% II pi?tro,
kom6rka lok. l,94m^)

3.

Wojska PolskiegoS m83 17,95m2
(M-O, kawalerka FV pigtro,)

Termin
skiadania
ofert

Termin
Wartosc lokalu
rozstrzygnifcia (wklad budowla.)
ofert
Wadium
102.000,00PLN
14.05.2014r.
14.05.2014r.
do godz.9'^
godz.lO""
10.200,00PLN
132.000,00PLN
14.05.2014r.
14.05.2014r.
do godz.9*"'
godz.lO^"
13.200,00PLN
14.05.2014r.
do godz.9'"'

14.05.2014r.
godz.ll""

81.400,00PLN
8.140,00PLN

4.

Wojska PolskiegoS m94 17,95m2
(M-O, kawalerka I pigtro,)

14.05.2014r.
do godz.9'^

14.05.2014r.
godz.ll^"

67.000,00PLN
6.700,00PLN

5.

Szkolna 1 m 62
(pokoj z kuchniq, II pi^tro
kom6rka lokatorska l,91m2)

30,00m2

14.05.2014r.
do godz.9*"'

14.05.2014r.
godz.l2""

109.000,00PLN

10.900,00PLN
Oferent przystQpuj^cy do przetargu sklada pisemn^ ofert? w kopercie, ktora zawierac
powinna podpis oferenta i bye zabezpieczona tasm^przezroczyst^oraz dane:
1. Nazwisko i imi?, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, kontakt telefoniczny,
2. Oferowan^ cen? rynkow^ lokalu - wklad budowlany,
3. Zobowi^zanie do wnoszenia oplat za uzytkowanie lokalu b^d^cego przedmiotem
przetargu, pocz^wszy od dnia wygrania przetargu,
4. Oswiadczenie, ze oferent uwaza si? za zwiqzanego ofert^ co najmniej w c i ^ u okresu
jej waznosci okreslonego w szczegolnych warunkach przetargu i ze zobowiejzuje si?
do zawarcia umowy, jezeli przetarg wygra oraz w przypadku kiedy nie jest czlonkiem,
zlozy deklaracj? czionkowsk^
5. Dowod wptaceriia wadiimi.
Okres zwiqzania ofert^^ynosi 30 dni.
Nie wplacenie naleznosci w terminie przez oferenta, ktory wygrai przetarg, powoduje
przepadek wadiiun. Wadium osoby wygrywajXcej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium
zalicza si? na poczet naleznosci wplaconej na wklad. Pozostaiym osobom zwraca si? wadium
w terminie 7 dni.
Informacja o rozstrzygni?ciu zostanie wywieszona na tablicy ogloszen w Spoldzielni.
Spoldzielnia zastrzega sobie prawo odst^ienia od przeprowadzenia lub uniewaznienia
post?powania bez podania przyczyny.
Osoby upowaznione do kontaktow - Danuta Macierzynska - Dzial Czlonkowsko
Mieszkaniowy tel. 022 756-76-76; 022 756-78-37 w. 15; Danuta Tokaj - Dzial Administracji
tel. 022 750-20-04

