FP SPOMAX SA
Ul. Kaliska 61/63
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6220005801 REGON 250569048
Postępowanie nr 01/10/2015

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kaliskiej 61/63
wraz z budynkami i budowlami stanowiącym własność Spółki FP SPOMAX SA
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61/63
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§1
Sprzedający
FP SPOMAX SA
Ul. Kaliska 61/63
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6220005801 REGON 250569048
§ 2.
Oznaczenie postępowania
1. Postępowanie, które dotyczy niniejszych warunków przetargu oznaczone jest
znakiem 01/10/2015. Oferenci zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane
oznaczenie we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również
umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, sporządzane będą w języku polskim.
§ 3.
Tryb postępowania
1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
2. Czynności
przetargowa.

związane

z

przeprowadzeniem przetargu

wykonuje

Komisja

§ 4.
Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem przetargu pisemnego jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Ostrów
Wielkopolski przy ul. Kaliskiej 61/63 wraz z budynkami stanowiącym własność
Spółki FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej
61/63.
2. Na omawianą nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr ew.: 91/2 obręb 0031 Ostrów
Wielkopolski arkusz mapy nr 1
o łącznej powierzchni 10 617 m2, dla której
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Księga Wieczysta
Nr KZ1W/00022165/2 wraz z prawem własności budynków i budowli
posadowionych na tej nieruchomości.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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Starosta Ostrowski wydał prawomocną decyzję nr RPA.6741.15.2014 z dnia 14
kwietnia 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia spółce
FP SPOMAX SA na rozbiórkę znajdujących się na działce 91/2: budynku wiaty
magazynowej obudowanej, hali produkcyjnej montażu, magazynu gazów
technicznych, budynku administracyjnego, hali – malarni z łącznikiem, dwóch
kominów z czopuchami.
Na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka zabezpieczająca wierzytelności:
Banku BGŻ BNP Paribas SA,
BUDREM Sp z o.o. Sp.k,
FPG Spółka z o.o.
3. Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Ostrów Wielkopolski
pomiędzy ulicami: Kaliską a Alejami Słowackiego. Ulice o dużym natężeniu ruchu
kołowego pojazdów. Aleja Słowackiego jest wewnętrzną obwodnicą miasta łączącą
trasy Kalisz – Wrocław / Katowice, Ostrów Wlkp. – Poznań. Lokalizacja w pobliżu
zewnętrznej obwodnicy miasta.
Teren płaski, w większości zabudowany budynkami i budowlami przemysłowymi.
Obszar niezabudowany jest utwardzony, oświetlony oraz ogrodzony. Dostęp do
infrastruktury technicznej znajdującej się w drodze:
- sieć energetyczna oświetlenia i siły,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć cieplna zdalczynna,
- sieć gazowa,
- sieć telefoniczna.
4. Nie wyklucza się, że przez grunt mogą przebiegać inne sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym przypadku, nabywca nieruchomości zabudowanej nie będzie
wnosił wobec sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia
użyteczności nieruchomości.
5. W skład zabudowań wchodzą następujące obiekty budowlane:
Budynki:
a) Hala – Malarnia z łącznikiem
pow. zabudowy
b) Hala produkcyjna montażu
pow. zabudowy
c) Budynek administracyjny TZ
pow. zabudowy
d) Budynek gazów technicznych
pow. zabudowy
e) Wiata magazynowa obudowana
pow. zabudowy

2 110 m2
1 136 m2
120 m2
134 m2
1 532 m2
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Budowle:
a) Komin stalowy o średnicy 1 000 mm
b) Komin stalowy o średnicy 800 mm
c) Oczyszczalnia ścieków
d) Składowisko odlewów
e) Sieć kanalizacji deszczowej
f) Sieć kablowa NN
g) Sieć kanalizacji sanitarnej
h) Sieć sprężonego powietrza
i) Sieć wodociągowa
j) Drogi, chodniki, place.
6. Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Panem Przemysławem Spalonym nr tel. 506 412 848 lub
z Panem Marianem Rychlickim nr tel. 508 377 197
7. Sprzedający w niniejszym przetargu nie określa ceny wywoławczej przedmiotowej
nieruchomości.
§5
Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium wynosi 100 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania dokumentów
przetargowych przelewem na rachunek bankowy:
BZ WBK SA O/Ostrów Wielkopolski
numer konta: 37 1090 1160 0000 0001 2026 0806
tytuł przelewu: przetarg nr 1/10/2015 FP SPOMAX SA
3. Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty
na rachunek Sprzedającego.
4. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
5. Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako
nabywcy będzie zwrócone bez zbędnej zwłoki na konto przez nich wskazane w
odpowiedzi na zawiadomienie o wynikach.
6. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie
zwrócone na konto wskazane przez Oferenta po spełnieniu warunków niniejszego
przetargu w szczególności § 9 ust. 4 i 5.
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7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została
wybrana, uchyli się od zawarcia przedwstępnej umowy notarialnej sprzedaży oraz
umowy notarialnej sprzedaży pomimo spełnienia wszystkich warunków niniejszego
przetargu pisemnego w szczególności § 9 ust. 6 i 7 - oferent traci prawo nabycia
przedmiotowej nieruchomości.
§6
Warunki udziału i sposób przygotowania ofert w postępowaniu przetargowym
1. W postępowaniu przetargowym jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli
spełnią warunki określone w niniejszych warunkach przetargowych, wpłacą wadium i
złożą ofertę w terminie, sposobie i formie określonej w niniejszych warunkach
przetargowych.
2. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferenci pod rygorem niedopuszczenia do przetargu są zobowiązani do złożenia:
a) oferty, która powinna być złożona na formularzu OFERTA, sporządzonym
zgodnie ze wzorem,
b) w przypadku:
 osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi i
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
określonego w § 7 ust. 1 niniejszych warunków przetargu,
 pozostałych osób fizycznych – (informacji) dokumentów potwierdzających
tożsamość oferenta,
 cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1758 z późn. zm.) w przypadkach określonych ustawą – zezwolenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w
przypadkach gdy zgoda jest wymagana,
Uwaga: W przypadku składania kserokopii dokumentów, o których mowa
w ust. 4 pkt 2, muszą one zawierać poświadczenie ich zgodności
z oryginałem, przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów.
c) potwierdzeniu wpłaty wadium,
d) pełnomocnictwa do złożenia oferty i zaciągnięcia zobowiązania, o ile prawo to
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nie wynika z innych dokumentów złożonych przed rozpoczęciem przetargu.
W przypadku gdyby, pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona
z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy przedłożyć
również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,
e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem technicznym
nieruchomości zabudowanej i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń
w obecnym stanie (projekt oświadczenia stanowi załącznik do warunków
przetargowych),
f) pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych – projekt oświadczenia stanowi załącznik do warunków przetargowych
(dotyczy osób fizycznych).
5. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Sprzedający określił wzory
w niniejszych warunkach przetargowych, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.
6. Sprzedający nie wymaga od oferenta zachowania nagłówków oraz ich numeracji
wprowadzonej w niniejszych warunkach przetargu.
7. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób
czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów (drukarka komputerowa, długopis itp.).
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Oferenta lub – w
przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o nabycie nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika.
9. Sprzedający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie
zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w
inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być
datowane i podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie
będą uwzględniane.
11. Sprzedający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez oferenta kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.
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12. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku
obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez
Oferenta.
13. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami § 6 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i
parafowane przez Oferenta.
14. Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu, sporządzoną zgodnie z ww. uwagami należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym napisem:
„Oferta na zakup nieruchomości zabudowanej FP SPOMAX SA - postępowanie
1/10/2015”
§ 7.
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 23.10.2015 r. do godziny 12.00
w Biurze Zarządu FP SPOMAX SA w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej
61/63.
2. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert Sprzedający niezwłocznie
zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.10.2015r. o godzinie 12.30 w Biurze Zarządu FP
SPOMAX SA w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61/63. Otwarcie ofert jest
niejawne.
§ 8.
Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena.
2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta o najwyższej cenie.
3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Sprzedającego przeprowadzona zostanie
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w
swojej ofercie według formuły spełnia / nie spełnia.
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4. Przedstawienie przez Oferenta informacji nieprawdziwych mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego skutkować będzie
wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Sprzedający może unieważnić przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady
określone w niniejszych warunkach przetargowych oraz gdy z innych przyczyn
umowa nie może dojść do skutku. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do
odwołania przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie – nawet po
otwarciu ofert. W przypadkach opisanych powyżej Sprzedający zwraca wadium.
2. Komisja przetargowa z przeprowadzonego przetargu sporządza protokół w dwóch
egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego drugi dla wyłonionego z przetargu Nabywcy
nieruchomości, w którym określa:
a) termin, miejsce przetargu oraz datę sporządzenia protokołu,
b) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
c) oświadczenia i wyjaśnienia złożone przez Oferentów,
d) wykaz Oferentów dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu
z uzasadnieniem,
e) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o nie wybraniu żadnej
oferty,
f) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby, wyłonionej z przetargu
jako
nabywcę nieruchomości,
g) imiona, nazwiska i podpisy członków komisji przetargowej
3. Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego stanowi podstawę
do zawarcia przedwstępnej umowy notarialnej sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 6
niniejszego paragrafu.
4. Oferent, który wygrał przetarg związany jest z niniejszą ofertą do czasu podpisania
umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 61/63.
5. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:
a) podpisania protokołu z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu,
b) zawarcia przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie
wskazanym przez Sprzedającego,
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c) zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie
wskazanym przez Sprzedającego lub określonym w przedwstępnej umowie notarialnej
sprzedaży,
d) wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu nie później niż na
jeden dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej sprzedaży,
na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Przez spełnienie terminu
płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na wskazany przez
Sprzedającego rachunek bankowy,
e) poniesienia opłat notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej.
6. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu pasem o
szerokości ok 4m wzdłuż „zachodniej” granicy działki na całej jej długości –
pomiędzy działkami 92 i 91/2. Dokładna treść służebności zostanie sformułowana w
akcie notarialnym sprzedaży.
7. W przypadku dokonania rozbiórki hali produkcyjnej montażu lub wiaty
magazynowej obudowanej (patrz: §4 pkt 5.2 i 5.5), Nabywca zobowiązany będzie do
dokonania na swój koszt wydzielenia geodezyjnego pasa gruntu o szerokości ok 4m
wzdłuż „zachodniej” granicy działki na całej jej długości – pomiędzy działkami 92 i
91/2 i odsprzedaży tak wydzielonej działki Sprzedającemu za cenę proporcjonalną do
ceny 1m2 gruntu wynikającą z umowy nabycia zawartej w drodze niniejszego
postępowania.
8. W związku z zapisami § 4 pkt 4 niniejszego regulaminu, w umowie sprzedaży
zostaną ustanowione służebności gruntowe na rzecz sprzedającego dotyczące
przebiegu sieci mediów doprowadzających te media do nieruchomości Sprzedającego
nie będących przedmiotem przetargu.
9. Ponieważ na terenie stanowiącym przedmiot przetargu znajduje się główny węzeł
ciepłowniczy zasilający w energię cieplną całą nieruchomość Sprzedającego,
Nabywca oprócz zapłaty ceny sprzedaży, zobowiązany będzie do pokrycia połowy
kosztów rozdzielenia sieci ciepłowniczej w taki sposób, aby mogły być zasilane
niezależnie od siebie zarówno obiekty objęte przetargiem, jak i pozostałe
nieruchomości Sprzedającego – na warunkach technicznych ustalonych przez OZC
SA.
Warunki wykonania robót związanych z rozdzieleniem sieci ciepłowniczej, terminy
oraz warunki pokrycia części kosztów przypadających na Nabywcę określi
Sprzedający w ciągu 60 dni od daty otrzymania warunków technicznych z OZC SA.

10

10. Zawarcie przedwstępnej umowy notarialnej i właściwej umowy notarialnej
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kaliskiej 61/63 wraz z
budynkami i budowlami stanowiącymi własność Spółki FP SPOMAX SA nastąpi
jedynie po uzyskaniu zgody od wierzycieli wymienionych w § 4 ust.2 na bez
ciężarowe odłączenie przedmiotowej nieruchomości z hipoteki stanowiącej
zabezpieczenie ich wierzytelności. W przypadku nie uzyskania takiej zgody
Sprzedający odwoła przetarg. W takim przypadku Sprzedający zwraca wadium.
11. Sprzedający zobowiązuje się wydać przedmiot przetargu w terminie 90 dni od
zawarcia
umowy notarialnej sprzedaży.
12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żadna oferta nie
spełniła wymogów Sprzedającego zawartych w niniejszych warunkach przetargowych.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargowych oraz
zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu składania oraz
otwarcia
ofert bez podania przyczyny.
15. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 5 pkt 4 niniejszego paragrafu,
nie uiści ceny nabycia, traci prawa nabycia nieruchomości oraz złożone wadium, także
w przypadku wpłaty częściowej kwoty ceny nabycia.
16. Wszelkich informacji w sprawie przetargu udziela:
- w sprawach proceduralnych
Sławomir Jarczak tel. 508 061 508 e-mail: slawomir.jarczak@spomax.pl,
- w sprawach przedmiotu sprzedaży
Marian Rychlicki tel. 508 377 185 e-mail; marian.rychlicki@spomax.pl

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 Wzór formularza OFERTA
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o nie wnoszeniu roszczeń wobec Sprzedającego
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH –
WZÓR FORMULARZA OFERTY
...........................................
pieczęć Oferenta

OFERTA
Do:
FP SPOMAX SA
63-400 Ostrów Wielkopolski
Ul. Kaliska 61/63
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na:
SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW
WIELKOPOLKI PRZY UL. KALISKIEJ 61/63
my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.

1. Składamy ofertę na zakup przedmiotu przetargu określonego w warunkach
przetargu pisemnego, dotyczącego postępowania nr 01/10/2015 na sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości
Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 61/63 wraz z budynkami i budowlami stanowiącym
własność FP SPOMAX SA.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargowymi, w tym z ich
wszystkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy za przedmiot przetargu:
cenę netto ……………………….…… zł,
12

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Sprzedającego zawarte w
warunkach przetargu.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia przedwstępnej
umowy notarialnej sprzedaży oraz umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, na warunkach określonych w warunkach
przetargowych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego lub
określonym w umowie przedwstępnej.
6. Uważamy za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w warunkach
przetargowych tj. do czasu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu.
7. Oświadczamy, że pełnomocnikiem Oferentów wspólnie składających ofertę
nabycia nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu jest:
…………………………………………………………………………………………
Wypełniają wyłącznie Oferenci wspólnie składających ofertę nabycia nieruchomości

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a)…………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………
c) ……………………………………………………………
d)…………………………………………………………….
9. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się
w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania:
Imię i nazwisko
tel.
faks
e-mail

.…………………………………..
..…………………………………..
.………………………………….
…………………………………..

……..........................., dnia .............................

………………………………
(podpis Oferenta)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

……………………………….
……………………………….
……………………………….

Ostrów Wielkopolski, dnia………………

OŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………………………………………………………
legitymująca/y się……………………………….serii………….Nr………………….
reprezentujący…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałem/am się:
- z warunkami przetargu pisemnego nr 01/10/2015, na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61/63 wraz z budynkami i budowlami
stanowiącym własność FP SPOMAX SA i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- ze stanem nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Kaliskiej 61/63, w tym w szczególności ze stanem technicznym wszystkich
budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości będącej przedmiotem
procedury przetargowej i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość jej
nabycia bez
zastrzeżeń w obecnym stanie,
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec
Spółki FP SPOMAX SA

…………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH
……………………………….
(imię i nazwisko)
Ostrów Wielkopolski, dnia …………………
……………………………….
……………………………….
(adres)

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych

niżej podpisany/podpisana ....................................................................wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do
publicznej wiadomości, w zakresie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wielkopolskim
dotyczącego postępowania 01/10/2015

................................................
(podpis)
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