
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Fabryka  Sprzętu  Ratunkowego  i  Lamp  Górniczych  FASER  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w
Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Nakielskiej 42-44 (zwana dalej Spółką), ogłasza z dniem
27.04.2017r. przetarg pisemny w formie konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych, na
które składają się:
 prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3319/57 o pow. 0,1731 ha wraz z
      posadowionym na tej działce stanowiącym odrębną nieruchomość murowanym budynkiem
      o pow. użytkowej 60 m2  położonej w Tarnowskich Górach  objętej księgą wieczystą 

KW nr GL1T/00030406/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach 
za cenę  232 000,00 zł  
(zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 roku nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)

 prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3318/57 położonej w                                     
Tarnowskich Górach o powierzchni 0,3644 ha, objętej księgą wieczystą 
KW nr GL1T/00030406/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach 
za cenę 438 000,00 netto,

Do w/w ceny będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Termin składania ofert upływa 12.05.2017r.   o godz. 1200.

W ofercie pisemnej powinny być zamieszczone następujące dane:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię,  nazwisko lub pełna nazwa firmy oraz jej  siedziba

(adres),
b) zaoferowana cena nabycia;
c) oświadczenie  oferenta  o  zobowiązaniu  się  do  zapłaty  wszelkich  kosztów,  opłat  

i podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem faktycznym

 i prawnym oraz że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie i zrzeka się 
roszczeń z tytułu rękojmi;

e) oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu  zawartymi  
w ogłoszeniu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

f) w przypadku osób prawnych  – uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na nabycie
nieruchomości;

g) oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  opatrzona  datą  oraz  czytelnym  
i pełnym podpisem oferenta lub osób go reprezentujących;

h) do oferty powinno być załączone zaświadczenie z CEIDG  lub wydruk odpisu aktualnego z
KRS  oferenta  potwierdzający  iż  osoby,  które  podpisały  ofertę  są   uprawnione  do
reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

Zamknięte koperty z ofertami z napisem „Przetarg na zbycie  nieruchomości” należy składać w
sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą. Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty
w sekretariacie Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.05.2017r.
Otwarcie  ofert,  ich  analiza  oraz  wybór  najlepszej  oferty  nastąpią  bez  udziału  uczestników
przetargu.
Oferty, które nie spełniają warunków przetargu lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
Zawiadomienie uczestnika przetargu o wyborze jego oferty,  a pozostałych oferentów o tym,  że
przetarg został rozstrzygnięty, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez
Zarząd Spółki o zatwierdzeniu protokołu z wyboru oferenta..
Uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana,  zobowiązany będzie do zawarcia umowy
sprzedaży  nieruchomości  w  terminie  nie  dłuższym  niż  1  miesiąc  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia o wyborze oferty. 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostaną uzgodnione przez Spółkę i uczestnika 



przetargu, którego oferta została wybrana. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia w powyższym zakresie, termin i miejsce zawarcia 
umowy sprzedaży zostaną wyznaczone jednostronnie przez Spółkę.
Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą cenę nabycia 
na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy najpóźniej na trzy dni  przed ustalonym  terminem 
zawarcia umowy. Za datę uiszczenia ceny nabycia uznaje się datę jej zaksięgowania na rachunku 
bankowym Spółki. Najpóźniej na jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy 
sprzedaży, uczestnik przetargu przedstawi Spółce potwierdzenie zapłaty . Wszelkie koszty i opłaty 
związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości obciążać będą nabywcę.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, 
chyba, że strony tej umowy ustalą inaczej.
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego dokonania wyboru oferty spośród ofert złożonych przez
uczestników przetargu, odwołania przetargu bez wyboru żadnej z ofert oraz unieważnienia 
przetargu bez podawania przyczyny. Spółka  zastrzega sobie również prawo do swobodnego 
dokonywania zmian niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
W przypadku złożenia ofert równorzędnych Spółka kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która
zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez Spółkę. Do wzięcia udziału w licytacji
zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy przetargu, których oferty są równorzędne.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 32/2850545 i 32/2850566
w dni robocze w  godzinach od 700 do 1300. 
Osoby do kontaktu: Tomasz Sosnowski, Grzegorz Bambynek.
Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu po uzgodnieniu terminu z w/w
osobami.
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