OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż
Spółka Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
00 – 120 Warszawa, ul. Złota 59 NIP: 9542312373, REGON: 276709807, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031635, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.000.000,00 zł

ZAPRASZA
do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu położonego w Tychach przy ul. Zaręby 21/8
Sprzedażą objęte jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego
w Tychach przy ul. Zaręby 21/8 o powierzchni 74,10 m2 na którą składają się 4 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC oraz przedpokój.
Nieruchomość położona jest w Tychach przy ul. Zaręby 21/8, w powiecie tyskim, w województwie
śląskim.
Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KA1T/00039660/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Tychach – V Wydział Ksiąg Wieczystych – informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości
znajdują się na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl oraz www.polskaenergia.pl.
Cena wywoławcza sprzedaży
mieszkalnego wynosi:

opisanego

powyżej

własnościowego

prawa

do

lokalu

337 920,00 zł netto
(słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)
Jeżeli z odrębnie obowiązujących przepisów tak wynika, do ceny sprzedaży zostanie doliczony
podatek VAT wg stawek i w wysokości obowiązujących w dniu sprzedaży.
Wadium wynosi 16 896,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć
złotych 00/100).
Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 27.04.2021 r. do godz. 12:00 do biura Spółki mieszczącego
się przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach (40 – 389), a oferent powinien pozostawać związany ofertą
przez okres 90 dni począwszy od dnia upływu terminu do składania ofert.i
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli
informacyjnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. stanowiącej załącznik
do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej a także, że zapoznał się i przyjmuje do
stosowania „Warunki prowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tychach przy
ul. Zaręby 21/8 o powierzchni 74,10 m2”.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 11:00 w biurze Spółki
przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Spółce pod numerem telefonu: 32/774-26-55,
kom. 665-913-118 lub adresem e-mail: pepkh@polskaenergia.pl, a także na stronie internetowej:
www.tauron-nieruchomości.pl lub www.polskaenergia.pl.
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Spisanie i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej
przez Spółkę.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach prowadzenia przetargu
udostępnione
na
stronie
internetowej:
www.tauron-nieruchomosci.pl
www.polskaenergia.pl.

zostały
oraz

Złożenie oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz Pocztex Kurier Polskiej Poczty, z uwagi na obowiązujące
procedury obiegu dokumentów w Grupie TAURON, może spowodować opóźnienie w dostarczeniu Oferty.
i

