Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg
ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej
budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13,

Warunki przetargu
I.
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1538 m2, zabudowana budynkiem
handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 1 324,98m2, położona w Brzegu przy ul. Ofiar
Katynia nr 11-13, powiat brzeski, woj. opolskie, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka
ewidencyjna nr 351/28 AM 6 obręb Centrum. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie
Rejonowym w Brzegu prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1B/00037031/6.
II.
Opis i lokalizacja
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Brzeg w odległości
ok. 700m od rynku. Dostęp do nieruchomości jest bardzo dobry z ul. Ofiar Katynia. Kształt działki
jest regularny, prostokątny
o długim froncie, dzięki temu budynek jest bardzo dobrze
wyeksponowany. Działka leży na terenie uzbrojonym w sieć wodociągowo-kanalizacyjną,
elektroenergetyczną, gazową i c.o. miejskie. Teren działki jest w całości utwardzony betonem, nie jest
ogrodzony. Działka na całej długości przylega do ogólnodostępnego parkingu miejskiego. Od strony
północnej działka przylega do drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 351/27, która jest w
użytkowaniu wieczystym przysługującym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.
Budynek handlowo-usługowy jest to zabudowa wolnostojąca, w części podpiwniczona o dwóch
kondygnacjach nadziemnych W budynku na parterze znajdują się samodzielne lokale użytkowe.
Natomiast na pierwszym piętrze znajdują się lokale usługowe o dużych powierzchniach,
nieużytkowane. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe. Budynek posiada wbudowane
instalacje:
- wod.-kan.,
- elektryczne,
- ogrzewanie c.o. z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg teren
obejmujący zabudowaną działkę nr 351/28 przy ul. Ofiar Katynia położony jest na obszarze
oznaczonym symbolem E10MN/U co oznacza funkcję usługową wraz z towarzyszącym
mieszkalnictwem i zielenią, w tym usługi oświaty i zdrowia.
III.
Stan prawny
Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr OP1B/00037031/6 właścicielem budynku jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu.
Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Brzeg, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zgoda” w Brzegu jest użytkownikiem wieczystym gruntu, a w umowie o oddanie gruntu w
użytkowanie wieczyste ustalono termin użytkowania wieczystego do dnia 28.12.2072r.
W dziale III księgi wieczystej wpisano służebność gruntową, przy czym ujawniona służebność nie
dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
Na podstawie umowy najmu z dnia 01-03-2014 roku część nieruchomości tj. parter budynku o
powierzchni 150,55m2 została wynajęta. Umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony i może
być rozwiązana przez Strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
IV Cena wywoławcza
1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 200.000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście
tysięcy złotych) netto plus podatek Vat według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy
sprzedaży.
2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem
nieruchomości ponosi kupujący.
3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

IV.
Wadium
1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w wysokości 5% ceny wywoławczej tj.: 60 000,00 zł.
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy
Spółdzielni prowadzony przez bank PKO BP SA o/Brzeg nr 55 1020 3668 0000 5902 0008
6421.
3. W tytule należy wpisać „Wadium za udział w przetargu dot. zbycia nieruchomości przy ul.
Ofiar Katynia 11-13”.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na rachunek bankowy z którego zostało zapłacone,
chyba że oferent w formularzu ofertowym wskaże inny rachunek bankowy;
V.
Sposób i termin składania ofert
1. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zgoda” w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg lub wysyłając pocztą na adres Spółdzielni
w terminie do dnia 24-06-2022r. do godziny 1400.
2. Oznaczenie koperty: „Oferta dot. zbycia nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia 11-13”.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółdzielnia ofertę faktycznie
otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenie ma dzień doręczenia
przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
4. Oferty składa się na druku do pobrania na stronie internetowej www.smzgoda.pl w zakładce
PRZETARGI.
5. Oferta powinna zawierać:
- w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko,
adres korespondencyjny, numer PESEL, proponowaną cenę;
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, nr telefonu, siedzibę i oznaczenie firmy, NIP, REGON, proponowaną cenę;
- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej: firmę/nazwę, siedzibę, Nr: NIP, REGON, KRS;
Zobowiązanie oferenta do:
 wpłaty na rzecz SM „Zgoda” kwoty równej zaoferowanej cenie netto powiększoną o
kwotę podatku Vat i pomniejszoną o wniesione wadium do wyznaczonego dnia przed
podpisaniem aktu notarialnego;
 pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów notarialnych związanych z nabyciem
nieruchomości;
 pokrycia kosztów związanych z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego;
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Regulaminem określania szczegółowych
zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu wieczystym SM „Zgoda” w Brzegu i warunkami przetargu oraz że,
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym
nieruchomości;
 oświadczenie o otrzymaniu informacji , że część nieruchomości objęta jest umową
najmu;
 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych;
 załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium;
 załączenia do oferty oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa (w przypadku osoby/osób działającej/działających w imieniu
uczestnika przetargu w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo) lub jego

notarialne potwierdzoną kopię, zawierającą jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu
udzielonego pełnomocnictwa;
 w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej
małżeńskiej, w razie złożenia oferty przez jednego z małżonków należy załączyć
pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym drugiego małżonka na złożenie
oferty, wpłacenia wadium i na nabycie nieruchomości lub oświadczenie (potwierdzone
przez drugiego małżonka pisemnie z podpisem poświadczonym notarialnie) że,
nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z majątku osobistego;

VI.
Otwarcie ofert
1. Przetarg odbędzie się w dniu 29-06-2022r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”
w Brzegu o godz. 1100. Otwarcie ofert jest niejawne.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa przy udziale członka Rady Nadzorczej jako
obserwatora.
3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli Komisja Przetargowa
stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia
jakiejkolwiek oferty.
4. Przetarg uważa się zakończony wynikiem pozytywnym, jeżeli zostanie złożona przynajmniej
jedna oferta spełniająca jego warunki.
5. Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.
6. Oferent będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 3 miesięcy.
7. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w okresie związania
ofertą.

VII. Odstąpienie od przetargu
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego anulowania bez podania
przyczyny, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie
internetowej Spółdzielni. W takim przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w
odniesieniu do Spółdzielni poza zwrotem wpłaconego wadium.
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda z siedzibą w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114438, jest administratorem
danych osobowych przekazanych na potrzeby organizowanego przetargu. Z Inspektorem
Ochrony Danych Spółdzielni można skontaktować się przez adres e-mail: rodo@smzgoda.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu prawidłowej organizacji i
realizacji przetargu. Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych w ofertach
skierowanych do Spółdzielni jest fakt, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w
ograniczonym zakresie, fakt że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię (takich jak wybór
najkorzystniejszej oferty i odpowiednie udokumentowanie tego faktu, dochodzenie praw,
udokumentowanie zasadności zwrotu wadium, odpieranie roszczeń, etc.).
3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za
wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być
przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Spółdzielni, którym
Spółdzielnia może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
4. Spółdzielnia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
przy czym w przypadku podmiotów, których oferta nie została wybrana przez Spółdzielnię
okres ten będzie odpowiednio krótszy. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli
Państwu Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni.
5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich
sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego
z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób
przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w
przetargu organizowanym przez Spółdzielnię. Odmowa przekazania danych osobowych może
uniemożliwić Spółdzielni wzięcie pod uwagę i rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości, można uzyskać tel.77/448 20 28 od poniedziałku
do piątku w godzinach 800 -1400. Oferent może obejrzeć nieruchomość w terminie wyznaczonym
na składanie ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny oględzin.

OFERTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!
1. Oferta na kupno nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia
11-13, działka nr 351/28, AM 6 obręb Centrum o pow. 1538 m2 zabudowanej
budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni 1324,98 m2
cena wywoławcza netto 1 200 000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy
złotych)
wadium: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Proponowana cena (netto)…………………………………………………………...
(słownie:……………………………………………………………………………......)

OSOBY FIZYCZNE
3. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………
4. Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………
5. PESEL:………………………………………….……………………………………….
OSOBY PRAWNE / PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
6. Siedziba i oznaczenie firmy ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
7. NIP …………………………………….. REGON …………………….………………
8. Numer KRS (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………..
DANE KONTAKTOWE (dobrowolnie, zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych)
9. Dane kontaktowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z
przetargiem (dotyczy, jeżeli adres jest inny niż podany powyżej)
…………………………………………………………………………………………..
10. Numer telefonu …………………………………………………………………………
11. Adres e-mail:…….………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA
12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem określania szczegółowych zasad i
trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu dostępnym na stronie
internetowej www.smzgoda.pl i warunkami przetargu oraz nie wnoszę zastrzeżeń.

Do niniejszej oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

OFERTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!
13. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo - usługowe przy ul. Ofiar Katynia 1113.
14. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Spółdzielni
Mieszkaniowej udostępnioną na potrzeby organizowanego przetargu i poinformowany
zostałem o tym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu będzie
administratorem moich danych osobowych, a w przypadku jakichkolwiek pytań w tym
zakresie mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni
(rodo@smzgoda.pl).
15. Oświadczam, o otrzymaniu informacji , że część nieruchomości objęta jest umową
najmu.
16. Oświadczam, że dokonano wpłaty wadium w kwocie określonej przez Spółdzielnię.
17. Oświadczam, że niniejszym zobowiązuję się do:
 wpłaty na rzecz SM „Zgoda” kwoty równej zaoferowanej cenie netto
powiększoną o kwotę podatku Vat i pomniejszoną o wniesione wadium do
wyznaczonego dnia przed podpisaniem aktu notarialnego.
 pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów notarialnych związanych z
nabyciem nieruchomości w przypadku wyboru mojej oferty.
 pokrycia kosztów związanych z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego
18. Zwrotu

wadium

należy

dokonać

na

numer

konta

bankowego

…………………………………………………………………………………………
w banku ………………………………………………………………………………. .

_____________________________________
Miejscowość, data i czytelny podpis Oferenta

W załączeniu składam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..

Do niniejszej oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

