
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup nieruchomości 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłasza pierwszy pisemny przetarg 

nieograniczony na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kasztanowej i Pod Lipami, dla której Sąd Rejonowy w 

Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GLT/00049535/3; nieruchomość 

składa się z działki o numerze ewidencyjnym 544/292 o powierzchni 0,0318 ha ,będącej 

własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich.  

I. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: 

1. Termin Składania Ofert ustala się na dzień 10 maja 2021 r.  

2. Minimalna cena nie może być niższa niż 25.000 zł netto  

3. Opis nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu zawiera załącznik numer 1 do 

ogłoszenia o przetargu stanowiący operat szacunkowy. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 9 maja 2021 r wadium w 

pieniądzu w wysokości 2.500 zł 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet 

ceny.  

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 

zawarcia umowy.  

7. Umowa zostanie zawarta w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

przetargu.  

II. Oferta pisemna powinna zawierać: 

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 

jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z wypisem z KRS lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. Datę sporządzenia oferty, 

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń, 

4. Oferowaną cenę należy złożyć na załączonym druku oferty 

5. Kopię dowodu wniesienia wadium 



Kompletne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup 

nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kasztanowej i Pod Lipami, 

dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GLT/

00049535/3. Nie otwierać do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 12.00 i dostarczyć do 

sekretariatu w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r.  do godz. 10.00. 

III. Część jawna przetargu, polegająca na podaniu liczby otrzymanych ofert, sprawdzeniu 

wniesienia wadium, otwarciu ofert, sprawdzeniu ich kompletności oraz tożsamości osób, 

przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszeniu, które 

oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, odbędzie się w dniu 10 maja 

2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.  

Część niejawna przetargu odbędzie się w terminie do 14 dni od przeprowadzenia części 

jawnej.  

IV.  Kontakty z oferentami będzie prowadzony za pośrednictwem korespondencji 

mailowej kierowanej na adresy podane w ofercie.  

V. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia: 

1. Opis nieruchomości oraz towarzyszących jej urządzeń – operat szacunkowy. 

2. Druk Oferty


