
Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.
ul. Ujastek 1 , 31-752 Kraków

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Krakowie przy

ul. Wyżynnej,  składających się z działek o następujących
numerach:

Nieruchomość 1:
Działki nr :151/12 ( powierzchnia   96 m2) ; 
                 151/13 ( powierzchnia 109 m2);  
                 151/14 ( powierzchnia   65 m2)  
                 151/15 ( powierzchnia   45 m2)
Wszystkie działki położone są w obr. 64 jednostka ewidencyjna Podgórze 
przy ul. Wyżynnej wpisane do księgi wieczystej Nr KR1P/00556504/0

Nieruchomość 2:
 Działki nr :151/6    ( powierzchnia   64 m2) ; 
                  151/10 ( powierzchnia  252 m2);  
  
Wszystkie działki położone są w obr. 64 jednostka ewidencyjna Podgórze 
przy ul. Wyżynnej wpisane do księgi wieczystej Nr KR1P/00556504/0

Obie nieruchomości nie mają dostępu do drogi publicznej i każda z 
działek jest  obciążona umową dzierżawy do 29.11.2019 roku , z 
zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Nie wymaga się wpłaty wadium

Cena wywoławcza netto ( minimalna) poszczególnych 
nieruchomości jest następująca:

Nieruchomość 1 :  116.000 zł

Nieruchomość 2:     75.000 zł

Do wyżej wymienionych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w 
wysokości 23%



 Składanie ofert:

Oferty powinny był złożone do dnia 28.02.2019 r do godz.10.00 w 
zaklejonych kopertach z opisem : „Przetarg na zakup Nieruchomość 1” 
lub   „Przetarg na zakup Nieruchomość 2”  dostarczone osobiście w 
siedzibie spółki lub poprzez pocztę. Decyduje termin dostarczenia oferty.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz w każdym 
przypadku nr telefonu do kontaktu
2. datę sporządzenia oferty
3. oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4. oferowaną cenę i sposób zapłaty
5.Pożądane, ale nie konieczne jest podanie  adresu poczty elektronicznej

Otwarcie ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 01.03.2019 o godz. 10.00 w siedzibie 
Spółki
 
Termin związania ofertą.
Oferta złożona przez każdego z oferentów jest wiążąca przez okres 4 
miesięcy od dnia otwarcia.

Informacji na temat przetargu udziela się w spółce pod n-rem tel. 
736 623 957

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny.

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), Spółka udostępnia na stronie http://nca.malopolska.pl klauzule 
informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z 
prowadzonym postępowaniem przetargowym. 

http://nca.malopolska.pl/

