PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w RADOMIU Sp. z o.o.
z siedzibą w Skaryszewie
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6

Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47
tel. (48) 362-11-54
ogłasza:
nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w
Radomiu przy ul. 1905 Roku 47 ( baza PKS), oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 23/28 o powierzchni 2.862 m2, zapisanego w KW RA1R/00100432/2
prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu,
zabudowanej budynkami i urządzeniami budowlanymi stanowiącymi odrębny od
gruntu przedmiot własności o łącznej powierzchni użytkowej 240,82 m2, w tym budynek
warsztatowy o powierzchni użytkowej 230,00 m2, budynek wentylatorni o powierzchni
użytkowej 10,82 m2.
Cena wywoławcza: 702.000 zł. (VAT zwolniony)
w tym:
wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 348.000 zł.
wartość budynku i budowli: 354.000 zł.
Wysokość wadium: 70.200 zł.
Minimalne postąpienie: 7.100 zł.
Dojazd do działki nr 23/28 odbywał się będzie przez działkę 23/29 na zasadzie odpłatnej
służebności drogi koniecznej, ustanowionej na działce nr 23/29 na rzecz działki 23/28,
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w wysokości 5.500 zł. plus należny
podatek VAT, płatnej jednorazowo z kwotą nabycia.
Zakres i sposób wykonywania w/w służebności zostanie zapisany w akcie notarialnym
kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
Przetarg odbędzie się dnia 22.05.2018 r. o godz. 11.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, I piętro – sala
konferencyjna - pokój nr 35.
Warunki uczestnictwa w w/w przetargu:
1) wniesienie wadium w gotówce w wyżej określonej wysokości
2) okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości
3) złożenie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy
ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom (sekretariat, I piętro, pok. 22) do godz. 15.00 dnia
21.05.2018 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na zakup
nieruchomości w Radomiu, ul. 1905 Roku 47 ( baza PKS)” danych zawierających:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę uczestnika przetargu
b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu (w tym stanem
prawnym i technicznym) oraz zapoznał się i przyjął bez zastrzeżeń warunki przetargu
określone w ogłoszeniu przetargowym.

Złożone dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli oraz wskazywać miejsce sporządzenia oświadczenia.
Ponadto, aby oferta została uznana za ważną do w/w koperty należy włożyć
następujące dokumenty:
1) potwierdzenie wpłaty wadium
2) aktualny odpis z rejestru właściwego dla oferentów, wystawiony nie wcześniej niż 3
m-ce przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert oraz odpisy
dokumentów wskazujących, że podpisy widniejące pod oświadczeniami złożyła osoba
(osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej (pkt 2 –
nie dotyczy osób fizycznych).
Oryginały w/w dokumentów należy okazać Komisji przetargowej w czasie przetargu.
Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej określonej na wstępie n/n ogłoszenia
należy wpłacić na konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr 7620 3000 4511 1000
0000 1732 40 do dnia 21.05.2018 r. przy czym za dzień wpłacenia wadium uznaje się
dzień, w którym wymagana kwota wpłynęła na wskazane wyżej konto bankowe.
Sprzedawaną nieruchomość można obejrzeć po uprzednim telefonicznym ustaleniu
terminu: tel. (48) 362 11 54. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Krzysztof Stachura, Iwona Nowak.
Wadium przepada na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp.
z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie
zwrócone bezpośrednio po zamknięciu przetargu przelewem na konto wskazane przez
oferentów.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp.
z o.o., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w terminie wyznaczonym przez sprzedającego
nie dłuższym niż 14 dni, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego.
Nabywca, który w terminach określonych j.w. nie uiści ceny nabycia traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Nabywca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez
podania przyczyn.

