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R E G U L A M I N 

 
określający zasady i trybu zbycia w jednej licytacji łącznie trzech nieruchomości będących 
własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: 
 Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym na działce 

ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej  na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku. 
 

 
Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w jednej licytacji łącznie trzech nieruchomości 
położonych na działkach ewidencyjnych w Kalsku: nr 4/59 (zabudowana – stan surowy otwarty), 
nr 4/56 i 4/45 (gruntowe). 

2. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości. 

3. Zbywanie nieruchomości dokonuje się w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, udostępnionym 

na stronie internetowej pod adresem: www.pwsz.sulechow.pl, zakładka: Biuletyn Informacji 
Publicznej, zakładka: Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 
Sulechów, skrzydło „D” oraz w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 
ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”, pok. 104 w godz. od 800 do 1500 tel. 
68 3528418. 

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyn, przerwania przetargu na każdym etapie postępowania 
i zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Zgłoszonym oferentom w takim przypadku nie 
przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu. 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden z nich 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 
Rozdział II. 

Przepisy dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego 
 

§ 2 
Nieruchomość zostaje wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, za 
cenę wywoławczą odpowiadającą wartości rynkowej wynikającej z operatu szacunkowego 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i innych opłat. 

 
§ 3 

Sprzedający wyznacza termin przetargu i podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  
o przetargu co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, zamieszczając je 
w prasie, na stronie internetowej Uczelni oraz w inny sposób umożliwiający zapoznanie się 
z ogłoszeniem. 
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§ 4 

Uczestnicy Przetargu 
1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, reprezentowane przez 

uprawnionych przedstawicieli lub zastępowane przez właściwie umocowanych pełnomocników, 
pod warunkiem wniesienia wadium w wyznaczonym terminie oraz złożą dokumenty 
potwierdzające ich uprawnienie do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym. 

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby 
bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności komisji przetargowej.  

3. W przetargu mogą brać udział cudzoziemcy ubiegający się o nabycie nieruchomości, pod 
warunkiem złożenia promesy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji na nabycie 
przedmiotowej nieruchomości w Polsce, o której mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu przez 
cudzoziemca, warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest posiadanie ww. zezwolenia. 

4. Uczestnik przystępujący do licytacji zobowiązany jest przedłożyć komisji dokumenty stwierdzające 
tożsamość. Przedstawiciel osoby prawnej przystępujący do przetargu zobowiązany jest posiadać 
dokument tożsamości i wykazać umocowanie do reprezentowania tej osoby w przetargu. 

 
§ 5 

Ogłoszenie  
1. Ogłoszenie o przetargu nr K.AG-220-1/15 zostanie podane do publicznej wiadomości co najmniej 

na 30 dni przed wyznaczonym terminem.  
2. Ogłoszenie o przetargu nr K.AG-220-1/15 zostanie również opublikowane w co najmniej jednej 

gazecie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana 
nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu co najmniej na 30 dni przed 
wyznaczonym terminem przetargu. 

3. Ogłoszenie o przetargu nr K.AG-220-1/15 zostanie podane również na stronie internetowej pod 
adresem: www.pwsz.sulechow.pl, zakładka: Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka: Ogłoszenia 
o sprzedaży nieruchomości. 

4. Ogłoszenie o przetargu nr K.AG-220-1/15 zawiera następujące informacje: 
1) nazwę i siedzibę Sprzedającego; 
2) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów; 
3) powierzchnię nieruchomości; 
4) opis nieruchomości oraz praw przysługujących do niej, w tym informację o obciążeniach 

i zobowiązaniach dotyczących przedmiotowej nieruchomości; 
5) cenę wywoławczą nieruchomości; 
6) miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu; 
7) miejsce i termin przetargu; 
8) wysokość wadium, termin oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty; 
9) o skutkach uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży, w tym:  
-  zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Sprzedającego w przypadkach, gdy Nabywca, 

który wygrał przetarg, uchyli sie od zawarcia umowy, albo gdy zawarcie umowy stanie się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy; 

-  zastrzeżenie, że wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane będą 
niezwłocznie zwrócone z zastrzeżeniem pkt 10, a wadium Nabywcy zostanie zarachowane na 
poczet ceny sprzedaży; 

10) o dostępności niniejszego Regulaminu w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej 
Uczelni; 
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11) o możliwości odwołania przetargu i unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny, a także 
niezawarcia umowy z wybranym Nabywcą. 

 
ROZDZIAŁ III.  

Przedmiot przetargu  
 

§ 6 
1. Przedmiotem postępowania przetargowego nr K.AG-220-1/15  jest sprzedaż w jednej licytacji 

łącznie trzech nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie: 
 Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym na działce 

ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej  na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku. 

2. Wartości rynkowa tych nieruchomości nie przekracza kwoty określonej w art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik  Nr 1 do ogłoszenia o przetargu 
nr K.AG-220-1/15. 

  
§ 7 

WADIUM 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu w polskich złotych, w terminie oraz na konto podane 

w ust. 3 oraz w ogłoszeniu o przetargu. 
3. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 08.04.2015 r. przelewem na konto 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie nr: 17 1500 1810 1218 1002 7558 
0000 z dopiskiem „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości PWSZ w Sulechowie na 
działkach ewidencyjnych nr: 4/59, 4/56, 4/45 w Kalsku". 

4. Uczelnia dokona sprawdzenia wpływu wadium przed rozpoczęciem przetargu  
i odrzuci oferty tych Uczestników przetargu, którzy nie wnieśli wadium w wymaganej kwocie, 
formie lub terminie. Za datę złożenia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie podany w ogłoszeniu. 

5. Oferentom, których oferta nie została wybrana, po zamknięciu przetargu wniesione wadium 
zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  
w całości na ten sam rachunek, z którego została dokonana jego wpłata, chyba że Uczestnik 
przetargu w dacie wniesienia wadium zastrzeże na piśmie, że zwrot wadium powinien być 
dokonany na inny rachunek wskazany przez niego. 

6. Według zasad określonych wyżej wadium jest zwracane również w przypadku odwołania 
przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

7. Wadium wniesione przez Nabywcę, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez PWSZ 
w Sulechowie na poczet ceny nabycia nieruchomości i zatrzymane na czas związania ofertą. 
Wadium to będzie przechowywane na rachunku bankowym. 

8. PWSZ w Sulechowie zatrzymuje wadium, jeśli: 
1) Nabywca, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy; 
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. 

 
§ 8 

Przystąpienie do przetargu 
1. Zgłoszenie przystąpienia do przetargu musi zawierać: 
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1) imię, nazwisko i adres Uczestnika przetargu albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
Uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot; 

2) kopię dowodu wpłaty wadium; 
3) oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium; 
4) w przypadku gdy oferentem jest cudzoziemiec promesę zezwolenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości w Polsce, o której 
mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

2. Pozostałe wymagane dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w przetargu ustnym 
nieograniczonym: 
2.1. OSOBA FIZYCZNA: 

a) kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu, 
b)  pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego 

oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu - sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik 1a do regulaminu, 

c) poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu 
ustnego nieograniczonego do reprezentowania i składania oświadczania woli w jego imieniu, 

2.2. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 
a) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy od daty ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego,  
b) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego 

oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego - 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 1b do regulaminu, 

c) poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu 
ustnego nieograniczonego do reprezentowania i składania oświadczania woli w jego imieniu, 

2.3. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 
a) kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika ustnego nieograniczonego, 
b) uchwała Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiących przedmiot 

przetargu  – jeśli dotyczy, 
c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki wraz z oryginałem do wglądu, 
d)  pełnomocnictwo poświadczone notarialnie uprawniające uczestnika przetargu ustnego 

nieograniczonego do reprezentowania spółki i składania oświadczania woli w jej imieniu, 
e) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy od daty ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego,  
f)  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego 

oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik 1b do regulaminu, 

2.4. OSOBA PRAWNA ORAZ INNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 
a) kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu ustnego nieograniczonego, 
b) uchwała Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot 

przetargu ustnego nieograniczonego – jeśli dotyczy, 
c) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie uprawniające uczestnika przetargu ustnego 

nieograniczonego do reprezentowania spółki i składania oświadczania woli w jej imieniu, 
e)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

od daty ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, 
f)  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego 

oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego –
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 1b do regulaminu, 

2.5. POZOSTALI UCZESTNICY (Fundacje i Stowarzyszenia, Wspólnoty Mieszkaniowe, Partie 
Polityczne, Związki Zawodowe): 

a)  kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu ustnego nieograniczonego, 
b)  poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu 

ustnego nieograniczonego do reprezentowania i składania oświadczania woli w jego imieniu, 
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c)  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego 
oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego –
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 1b do regulaminu, 

d) dokumenty rejestrowe uczestnika przetargu: 
-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

od daty ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego – dotyczy Fundacji i Stowarzyszeń, 
- wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy– dotyczy Fundacji 
i Stowarzyszeń, 

-  uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu oraz uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia 
zgody na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego – 
dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych, 

-  odpis z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie) lub 
odpis z krajowego Rejestru sadowego w odniesieniu do związków zawodowych, 

3. Dokumenty formalno – prawne uczestnicy przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązani są 
złożyć do siedziby Zamawiającego w terminach wskazanych w  § 9 niniejszego Regulaminu. 

4. Załączniki do zgłoszenia mogą być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych  
za zgodność z oryginałem. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez 
przysięgłego tłumacza. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

6. Osoba podpisująca dokumenty lub potwierdzająca za zgodność z oryginałem musi być do tego 
umocowana prawnie wg przedłożonych dokumentów rejestrowych albo na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa. 

7. Uczestnik przetargu może wycofać swoje zgłoszenie składając pisemne oświadczenie woli 
organizatorowi przetargu, nie później niż ostatniego dnia do godziny wyznaczonej do składania 
deklaracji przystąpienia do przetargu. 

 
§ 9 

Termin przetargu  
1. Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2015 o godz. 12:00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, pokój 202, I piętro. 
2. Zgłoszenie przystąpienia do przetargu należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, w siedzibie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, 
w pok. 104, do dnia 08.04.2015 r. do godz. 14:00. 

3. Zgłoszenie do przystąpienia do przetargu powinno znajdować się w kopercie zaadresowanej na 
Sprzedającego, zawierające również dane teleadresowe Oferenta. 

4. Koperta musi posiadać oznaczenie: 
Nazwa i adres Wykonawcy 
Tel./fax  
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
Ul. Armii Krajowej 48 

66-100 Sulechów 
Skrzydło „D” pok. 104 
 

Zgłoszenie do przystąpienia do przetargu pn.: „Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości położonych na działkach ewidencyjnych w Kalsku: nr 4/59 
(zabudowana – stan surowy otwarty), nr 4/56 i 4/45 (gruntowe)”; nie 
otwierać przed 10.04.2015 r. godz. 12:00. 
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§ 10 
Przebieg przetargu ustnego nieograniczonego  

1. Przewodniczący komisji otwiera przetarg podając do wiadomości imiona i nazwiska osób albo 
firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. 

2. Komisja sprawdza tożsamość uczestników przetargu ustnego nieograniczonego w oparciu 
o przedłożone przez uczestników lub reprezentantów uczestników do wglądu dowody osobiste 
i podaje im przydzielone numery przetargowe. Uczestnik postępowania przetargowego, nie 
posiadający ważnego dowodu osobistego, nie będzie dopuszczony do postępowania 
przetargowego. 

3. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub 
firmy osób, które zostały dopuszczone do postępowania przetargowego. 

4. Przewodniczący komisji przypomina uczestnikom przetargu wysokość ceny wywoławczej 
i wysokości postąpienia oraz następujące informacje: 
- o braku obciążeń, których przedmiotem jest nieruchomość,  
- o skutkach uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży,  
- informację, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jako sprzedający posiada 
zgodę Senatu Uczelni na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości,  
- o wysokości postąpienia ustalonej na kwotę 3 500,00 zł netto lub wielokrotność tej kwoty, które 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
- że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,  

5.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie przewodniczącemu komisji kolejne postąpienie ceny, dopóki 
mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień. 

6.  O wielokrotności postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym wysokość jednego 
postąpienia nie może być niższa niż 3 500,00 zł netto.  

7.  Po trzykrotnym wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny przewodniczący komisji przetargowej 
zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała przetarg. 

8.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

9.  Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli żaden z uczestników przetargu 
ustnego nieograniczonego nie zaoferował co najmniej postąpienia w stosunku do ceny 
wywoławczej. 

10.  Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu ustnego nieograniczonego na każdym 
etapie postepowania bez podania przyczyny. 

 
§ 11 

Wybór oferenta i podpisanie umowy 
1. Oferent, który wygra przetarg, zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie podpisania umowy warunkowej/przenoszącej  
w formie aktu notarialnego. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia. 

2. Wszelkie koszty, w których skład wchodzą m.in.: przygotowanie oferty, podatki, opłaty skarbowe 
oraz notarialne związane z nabyciem nieruchomości, sporządzenia umowy w formie aktu 
notarialnego ponosi Nabywca. 

3. Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze niniejszego przetargu podlega całkowitej zapłacie 
nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek PWSZ w Sulechowie. Zawarcie finalnej umowy 
kupna/sprzedaży musi być poprzedzone wpłaceniem przez Nabywcę ustalonej ceny nabycia. 
Termin wniesienia ceny określi Uczelnia w piśmie informującym Nabywcę o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. Niewniesienie ustalonej ceny lub niestawienie się Nabywcy na określony termin 



Załącznik nr 3 
do przetargu ustnego nieograniczonego nr K.AG-220-1/15 

 
 

7 
 

zawarcia umowy uprawnia Uczelnię do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu i do zatrzymania wadium. 

4. Przed zawarciem umowy Nabywca obowiązany jest uzyskać wymagane zgody  
i zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązujące przepisy takich zgód/zezwoleń 
wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium. 

5. Niestawienie się oferenta do podpisania umowy warunkowej w formie aktu notarialnego lub 
umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego w wyznaczonym terminie bez 
usprawiedliwienia lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli do podpisania umowy upoważnia 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Sulechowie do odstąpienia od zawarcia umowy oraz 
zatrzymania wadium. 

 
§ 12 

1. Z przeprowadzonego przetargu sporządzany jest protokół.  
2. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji. 
3. Zaakceptowany przez Rektora protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy 

przedwstępnej między Sprzedającym a Nabywcą. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 13 

1. Uczestnik przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu. 

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi integralna część niniejszego Regulaminu. 
3. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości  położonych na dz. ewid. w Kalsku: 

nr 4/59, nr 4/56 i 4/45 

…………………………….………… 
Dane adresowe/ pieczęć Uczestnika przetargu  
 
 
 
Do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej  51 
66-100 Sulechów 
NIP 927-16-66-230 
REGON 970751880 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o akceptacji warunków uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonego 

w dniu .............. .2015 r. sprzedaży w jednej licytacji łącznie trzech nieruchomości: 
 Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym na działce 

ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej  na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku. 

 
Ja niżej podpisana/y: 

Nazwa/ imię i nazwisko oferenta: Adres zameldowania: Nr telefonu kontaktowy/ 
adres email: 

 

 

  

Seria i nr dowodu osobistego: PESEL: 

 

 

 

 
Wpłacone wadium należy zwrócić na następujący nr rachunku bankowego: 

……………………………… 

.................................................................................................................................................... 

 
1.  Oświadczam/y, że: 

a)  zapoznaliśmy się ze stanem formalno – prawnym przedmiotu przetargu, 
b) otrzymałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału w przetargu 

ustnym nieograniczonym, 
c)  dokonałem/liśmy osobiście oględzin przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego. 

2.  Oświadczam/y, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu ustnego 
nieograniczonego ani do dokumentacji przetargu. 

3.  Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego 
i akceptuję/my jego treść. 

        
 
..................................................................... 

/data i podpis przystępującego do przetargu/ 



Załącznik nr 3 
do przetargu ustnego nieograniczonego nr K.AG-220-1/15 

 
 

9 
 

Załącznik nr 1b do Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości  położonych na dz. ewid. w Kalsku: 

nr 4/59, nr 4/56 i 4/45 

…………………………….………… 
Dane adresowe/ pieczęć Uczestnika przetargu  
 
 
Do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej  51 
66-100 Sulechów 
NIP 927-16-66-230 
REGON 970751880 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o akceptacji warunków uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonego 
w dniu .............. .2015 r. sprzedaży w jednej licytacji łącznie trzech nieruchomości: 

 Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym na działce 
ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku. 

 Nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku. 
 Nieruchomości gruntowej  na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku. 

 
Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 

Nazwa/ imię i nazwisko oferenta: Nr telefonu kontaktowy/ adres email: 

  

działając w imieniu i na rzecz: Posiadający siedzibę w (wpisać adres): 

  

REGON: NIP: KRS: 

   

 
Wpłacone wadium należy zwrócić na następujący nr rachunku bankowego: 

……………………………… 

.................................................................................................................................................... 

 
1.  Oświadczam/y, że: 

a)  zapoznaliśmy się ze stanem formalno – prawnym przedmiotu przetargu, 
b) otrzymałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału w przetargu 

ustnym nieograniczonym, 
c)  dokonałem/liśmy osobiście oględzin przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego. 

2.  Oświadczam/y, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu ustnego 
nieograniczonego ani do dokumentacji przetargu. 

3.  Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego 
i akceptuję/my jego treść. 

    
..................................................................... 

/data i podpis przystępującego do przetargu/ 


