PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH
Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w Katowicach przy
ul. Bocheńskiego 67, obejmująca:
- prawo własności gruntu oznaczonego działkami nr: 28/5, 30/1, 37/8, 37/12, 37/13, 38/1, 39/4 o łącznej
pow. 12.501 m2, zapisanych w księdze wieczystej nr KW KA1K/00029737/6
- prawo własności zabudowań o łącznej pow. użytkowej 3.969,57 m 2
BARDZO ATRAKCYJNA LOKALIZACJA – przy połączeniu Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A-4

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.250.000,00 zł netto
Warunki przetargu:
1. Złożenie oferty na piśmie zawierającej: cenę netto za nieruchomość i proponowane warunki płatności,
poświadczoną kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego formę prowadzonej działalności
gospodarczej i sposób reprezentacji (KRS, wydruk z CEIDG), numer konta bankowego, w zamkniętej
kopercie z napisem „Przetarg – Bocheńskiego” na adres: PSS „Społem” w Katowicach, 40-954 Katowice,
Rynek 12 w terminie do 15.04.2016r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2016r.
2. Wpłata wadium w wysokości 300.000,00 zł przelewem na konto Nr 54843700020010015526980003
najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia ofert.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku jak w punkcie 3b.
W przypadku wyboru innej oferty, wadium zostanie zwrócone oferentowi przelewem na wskazane konto
w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
3. Po wyborze oferty, zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do:
a) zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 dni od daty
otwarcia ofert
b) wpłaty zadatku w wysokości 10% ceny sprzedaży nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia umowy
przedwstępnej.
4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży
bez podania przyczyn.
Obiekt czynny, wynajmowany ok. 40 najemcom na czas nieokreślony. Szczegółowe oględziny po umówieniu
z administratorami: tel. 692 054 295, 602 359 285. Materiały opisowe dostępne dla zainteresowanych
w formie elektronicznej po zamówieniu drogą mailową.
Informacje dodatkowe: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl oraz na stronie:
www.spolem.katowice.pl w dziale „Nieruchomości na sprzedaż”.

