
Stargardzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

z siedzib� w Stargardzie przy ul. Struga 29 
zaprasza do składania ofert na nabycie 

�

gara�u nr 01 o powierzchni 15,43 m2 usytuowanego w cz��ci piwnicznej budynku mieszkalnego 
poło�onego  przy  ul. Przedwio�nie 105  w  Stargardzie .  
Z własno�ci� gara�u  zwi�zany jest udział w wysoko�ci 64/10000 cz��ci w prawie współwłasno�ci 
cz��ci wspólnych budynku mieszkalnego i działki nr 587/4 o powierzchni 3380 m2, poło�onej  
w obr�bie 9 miasta Stargard, obj�tej Ksi�g� wieczyst� KW Nr SZ1T/00074862/2.   

Cena wywoławcza nieruchomo�ci do rokowa� wynosi -  30 000,00 zł                                                       
(Słownie złotych: dwadzie�cia pi�� tysi�cy 00/100) 

Zaliczka                                          2 500,00 zł 

UWAGA: 
TERMIN WA�NO�CI OGŁOSZENIA: bezterminowe do czasu zbycia gara�u. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od poniedziałku do pi�tku w godz. od 800 do 1600 w sekretariacie 
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. nr 3)  
TERMIN OTWARCIA OFERT: jeden raz w tygodniu, w ka�dy pi�tek o godz. 11:30 w siedzibie 
Stargardzkiego TBS ul. Struga 29 w Stargardzie (w sali przetargów) - otwierane b�d� oferty, które 
wpłyn� do tego dnia do godz. 11:20.  
 
OPIS  OFERTY 

1. Imi� i nazwisko oraz adres oferenta albo nazw� oraz siedzib� i wyci�g z wła�ciwego rejestru, 
je�eli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, numer telefonu kontaktowego; 

2. Dat� sporz�dzenia oferty; 
3. Cen� gara�u; 
4. O�wiadczenie, �e oferent zapoznał si� z warunkami sprzeda�y gara�u i przyjmuje  

je bez  zastrze�e�; 
5. W przypadku oferenta zagranicznego, do dokumentów zło�onych w j�zyku obcym,  

winno by� doł�czone tłumaczenie w j�zyku polskim, sporz�dzone przez tłumacza przysi�głego. 
 
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA  ROKOWA� 

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach nale�y składa� w zaklejonych kopertach z napisem: 
„gara� nr 01 przy ul. Przedwio�nie 105” w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Andrzeja Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie. 

2. Oferenci zobowi�zani s� posiada� dokumenty to�samo�ci, a w przypadku zło�enia ofert  przez 
osoby prawne - reprezentuj�ce je osoby winny posiada� dodatkowo stosowne  pełnomocnictwa 

3. Komisja przeprowadzaj�ca rokowania, po otwarciu w obecno�ci oferentów kopert zawieraj�cych 
zgłoszenia, sprawdzi dane w nich zawarte nie ujawniaj�c ich tre�ci uczestnikom, sprawdzi 
to�samo�� uczestników rokowa� i ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej 
cz��ci rokowa�. 

4. Komisja przeprowadzi ustn� cz��� rokowa�, osobno z ka�d� osob� zakwalifikowan� do udziału  
w tej cz��ci. Dodatkowe propozycje uczestników rokowa� zło�one w trakcie ustnej cz��ci 
rokowa� nie mog� by� mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. 

5. W przypadku uzyskania równorz�dnych propozycji komisja zorganizuje tu� po ustnej cz��ci 
rokowa� dodatkow� licytacj�. 



6. Po zako�czeniu rokowa� komisja informuje uczestników o wynikach rokowa�. 

7. Wyniki rokowa� podlegaj� zatwierdzeniu przez Zarz�d  Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.  

8. Organizator rokowa� zawiadomi osob� ustalon� jako Nabywc� nieruchomo�ci o miejscu terminie 
zawarcia umowy sprzeda�y najpó�niej w ci�gu 21 dni od dnia zatwierdzenia wyników rokowa�  
przez Zarz�d Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. W przypadku nie stawienia si� Nabywcy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowa� mo�e odst�pi� od podpisania umowy 
sprzeda�y. 

9. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ma prawo odwołania rokowa� lub nie wybrania �adnej z ofert  
bez podania przyczyny.  

10. Przekazanie gara�u Nabywcy nast�pi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy 
sprzeda�y gara�u. 

11. Koszty sporz�dzenia umowy sprzeda�y gara�u oraz opłaty s�dowe zwi�zane z dokonaniem 
wpisów w ksi�dze wieczystej ponosi Nabywca. 

Gara� mo�na ogl�da	 po wcze�niejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  
91 819 24 45. 
Dodatkowe informacje mo�na uzyska� w Stargardzkim TBS  Sp. z o.o. ul. Struga 29,  
pokój nr  13.(tel. 091) 819 24 45 lub na stronie internetowej: ���������������	�
�  
�


