
OO  GG  ŁŁ  OO  SS  ZZ  EE  NN  II  EE      OO      PPRRZZEETTAARRGGUU  

NNAA  UUSSTTAANNOOWWIIEENNIIEE  OODDRRĘĘBBNNEEJJ  WWŁŁAASSNNOOŚŚCCII  LLOOKKAALLUU  

Adres siedziby: Tarnów, ul. Hodowlana 7 

Adres internetowy: www.smjaskolka.tarnow.pl 

Przedmiot przetargu: Lokal nr 9 w budynku położonym w Tarnowie ul. Szpitalna 27-31 
IV piętro – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc. – 47,8 m2 plus 
pomieszczenie przynależne: piwnica – 5,6 m2 

Tryb: Przetarg nieograniczony – pisemny (ofertowy) 

Warunki uczestnictwa: Bez ograniczenia 

Kwota wywoławcza: 132.600.- zł 

Wadium:  1.000.-zł do dnia 22.10.2018 r. 
Sposób wniesienia 

wadium: 
Rachunek bankowy Spółdzielni numer: 

39 1020 4955 0000 7502 0011 7002 

Wymogi składanej 
oferty: 

 kwota deklarowana – minimum 100.- zł powyżej kwoty wywoławczej 
 ksero dowodu wpłaty wadium 
 dane osobowe przystępującego/przystępujących 

(imię/imiona i nazwisko/nazwiska, adres, dowód tożsamości  
seria i nr) 

 PESEL 
 kontakt telefoniczny 
 nr rachunku bankowego - na potrzeby zwrotu wadium 

Termin uiszczenia 
kwoty zadeklarowanej: 

do 30.11.2018 r. 
 

UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW 
 

Komórki organizacyjne:  w celu zapoznania się z Regulaminem, projektem umowy, 
oraz dokumentami dotyczącymi lokalu: 
Dział Członkowski i Windykacji w siedzibie Spółdzielni 

    – p. nr 14 Telefon: 14 66-460-36  
 w celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu: 

Administracja budynku – siedziba ul. Starodąbrowska 26 
telefon: 14 621-83-55, 14 664-60-71  

Godziny udzielania 

informacji: 
dni robocze: 7.00-15.00 

Termin zapoznania się 
z przedmiotem 
przetargu: 

w dniach: 15-19.10.2018 r. 
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 

Miejsce:  Siedziba Spółdzielni – pokój nr 22 

Termin: do 22.10.2018 r. do godz. 12.00 

Sposób składania: W zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
                                                      przetarg → adres mieszkania 

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

 

Miejsce:  Siedziba Spółdzielni – pokój nr 5 

Termin:  22.10.2018 r. godz. 14.00 
 
 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BĄDŹ JEGO UNIEWAŻNIENIA 
BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 

 

 

1. Wadium zwraca się uczestnikom przetargu niezwłocznie po zakończeniu przetargu 

na wskazany rachunek bankowy. 
2. Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg: 

- nie wpłaciła zadeklarowanej w przetargu kwoty  
- nie zawarła umowy w sprawie ustanowienia prawa  

 

http://www.smjaskolka.tarnow.pl/


UWAGA:  
 
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy 
zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym 
obciążają nabywcę lokalu. 

Z projektem umowy przedwstępnej oraz Regulaminem przeprowadzania przetargów 
można zapoznać się w Dziale Członkowskim i Windykacji (p. Nr 14). 
 
 
 

Tarnów, dnia 10.10.2018 r. 

 


