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OBWIE SZCZENIE O PRZETARGU
NA SPRZED AZ NIERUCHOMOSCI
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w ostrowie Wielkopolskim spÓłka
z ograniczonąodpowiedzialnościąw likwidacji z siedzibą w ostrowię Wielkopolskim,
ul. Batorego 35, 63-400 ostrÓw Wielkopolski, ogłaszapublicznyprzetargustny (licytację)na
sptzeduŻnieruchomościgruntowejo powierzchni 2.977 m2,połoŻonejprzy ul. Kolejowej 1
w Sycowie, ujawnionejw księdze wieczystej prowadzonejprzez Sąd Rejonowy w oleśnicy
pod numeremKw WRlE/0006|703l7, obejmującejdziałki oznaczonew ewidencji gruntÓw
numerami 96l|, 9614 i 9615, częściowoutwardzone, wraz z kontenerową stacją paliw
(pojemność
zbiornika20.000dm3,rok budowy 200s).
Nieruchomośćmożnaobejrzećw dni robocze w okresie od 14.0l.202| r. do 03,02.202tr.
w godz. od 8@do 14@,po uprzednim uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.
Licytacja odbędzie się w dniu 04.02.202|r. od godz. l1@ w siędzibie sprzedającegoprzy
ul. Batorego 35 w ostrowie Wielkopolskim. Cena wywoławczawynosi 395.000 zł (trzysta
dziewięćdziesiątpięć tysięcy złoĘch),wadium 39.500zł (trzydzieścidziewięćtysięcy pięćset
zł,oĘch),minimalneposĘpienię4.000 zł (cfiery tysiące złoĘch),
Warunkiem dopuszczenia do przetargu przez licytatora jest wniesienie wadium oraz
dodatkowo za|iczki na poczet ceny zakupu w wysokości158.000zł (sto pięć:dziesiąt
osiem
tysięcy złotych).Wadium oraz za|iczka powinny być vznaneprzez bank sprzedającegoprzed
wywołaniemlicytacji. Należy je wnięśćdwoma osobnymi przelewami na następującekonto
bankowesprzedającego:
Santander
Bank Polska s.A. nr 05 1090 116000000000 1600937l.
KuŻdy z uczestnikÓw przetatgujest obowiązany okazaćna żądanieprowadzącego licytację
dokument stwierdzający tozsamość,w sytuacji występowania w imieniu jednostki
organizacyjnej_ takŻeodpis aktualny z rejestru sądowegoalbo zaświadczeniez ewidencji
działalnościgospodarczej, a w razie potrzeby tak:Żędodatkowy dokument wykazujący
upowaznienie do działaniaw imieniu nabywcy.
oferent przystępującydo licytacji w sposÓb dorozumiany wyraizazgodęna warunkiprzetargu
określonew obwieszczęniu orazna zawatcie w umowie sprzedaŻypostanowierlw zakresie:
poniesienia przez nabywcę nieruchomośc
i kosztÓw zawarcia umowy sprzedaiy,
wymogu zapewnienia możliwościkorzystania z nieruchomościprzęz sprzedającego
do 30 czerwca 202| r.' na ustalonych w umowię dzieriawy niekomercyjnych zasadach
(czynsz obejmującywyłącznięmtot podatkÓw i opłat).
Wadium oraz za|iczka wpłaconeprzez oferenta, ktÓrego oferta nie zostanie pruyjęta,będą
zwrÓcone bezpośrędnio
po dokonaniu wyboru innej ofeĘ.
Wadium otv za|iczka wpłacone przez oferenta, ktÓrego oferta zostanie przyjęta, będą
zarachowanena poczetceny.
oferent utraci prawa wynikające z przybicia oraz złoŻonewadium, ktÓre ptzepadnięna rzecz
sprzedającego'jeŻe|i:
iaden z oferentÓw dopuszczonych do licytacji nie zaoferujeceny wywoławczej albo
oferent, ktÓrego oferta zostanie przyjęta, w terminie do |8.02.202| r. uchyli się od
zawarcia umowy sprzeduŻynieruchomościna warunkach wynikających z niniejszęgo
obwieszczęnia i z przebiegu licytacji lub od zapłaceniapozostałej częściceny przed
zawarciem umowy sprzeduŻy.
W powyższych przypadkach zwrotowi podlegają zł,ożonę
zaliczki.
oferta wybranaw trakcie licytacji jest wiązącado 19.02.202lr,
Sprzedający zastrzegasobie prawo do:
odwołaniaprzetarguw ktzdym czasie bez podania przyczYnY,
uniewaznienia przetarguw przypadku naruszenia ptzepisÓw prawnych.
Dodatkoweinformacjemoina uzyskaćpod nr tel.:62 735 07 09,62 735 07 ||,604 563 22|.
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