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     REGULAMIN 

 

przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż Nieruchomości gruntowej zlokalizowanej 

w Podłężu, składającej się z działek o nr 1147/12, 44/17, 44/19,  i 44/21 o łącznej powierzchni 

59263 m2. 

Regulamin niniejszy określa tryb postępowania przy sprzedaży Nieruchomości.  

 

Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:  

- Regulamin - niniejszy regulamin; 

- Spółka  - Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60; 

- Nieruchomość - prawo własności nieruchomości gruntowej – składającej się z działek 

ewidencyjnych o numerach 1147/12, 44/17, 44/19,  i 44/21,  położona w Podłężu o łącznej 

powierzchni 59263 m².  

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności Nieruchomości gruntowej – działek 

ewidencyjnych o numerach: 1147/12, 44/17, 44/19,  i 44/21 – Podłęże o łącznej powierzchni 

59263 m². 

2. Aktualnie dla Nieruchomości prowadzone jest postępowanie mające na celu utworzenie 

odrębnej księgi wieczystej. Wzmianka w tej sprawie została zarejestrowana przez 

Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego 

w Wieliczce pod numerem DZ KW/KR2I/00004921/18. 

3. Cena wywoławcza Nieruchomości 7.111.560,00 zł netto  (słownie:  siedem milionów sto 

jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiat złotych). Do ustalonej w trakcie przetargu ceny 

naliczony zostanie należny podatek VAT. 

4. Przetarg organizowany jest przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie, przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków.  

5. Komisję przetargową w składzie co najmniej trzyosobowym powołuje zarząd  KPT Sp. z o.o.  

6. Obwieszczenie o przetargu winno ukazać się na stronie organizatora www.kpt.krakow.pl 

7. Oferty pisemne, przygotowane w języku polskim, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń,  winny znajdować się w dokładnie zamkniętych 

kopertach, na których w sposób wyraźny powinna znajdować się nazwa Oferenta i jego 

siedziba oraz oznaczenie przedmiotu oferty, a w środku powinno być zamieszczone: 

a. dokładne oznaczenie Oferenta (imię i nazwisko) lub pełna nazwa firmy oraz jej 

siedziba (adres), w przypadku osoby prawnej, należy złożyć aktualny odpis z KRS, 

b. zaoferowana cena nabycia, 

c. oświadczenie Oferenta o posiadaniu środków finansowych gwarantujących płatność 

ceny sprzedaży Nieruchomości, 

http://www.kpt.krakow.pl/
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d. oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do zapłaty wszelkich opłat notarialnych 

związanych z nabyciem, 

e. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem faktycznym, 

aktualnym stanem prawnym Nieruchomości oraz, że nie wnosi on jakichkolwiek 

zastrzeżeń w tym względzie, 

f. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi 

w ogłoszeniu ma stronie internetowej organizatora oraz Regulaminie Przetargu, 

g. oferta winna być opatrzona datą oraz czytelnymi i pełnymi podpisem (podpisami) 

Oferenta lub osób go reprezentujących, 

h. załączone potwierdzenie wniesienia wadium. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 7.12.2018 

2018 r. wadium w kwocie 1.422.312,00 zł (milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta 

dwanaście złotych złotych) przelewem na rachunek bankowy BPS S.A. Oddział/Kraków, nr 75 

1930 1220 2012 1212 4789 0002. 

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny 

wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie 

zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone na konto przez nabywcę 

zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego 

oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który do chwili zawarcia umowy 

w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia Nieruchomości traci prawo wynikające 

z przyjęcia jego oferty a złożone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki. W razie ustalenia, 

że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie 

licytacji. 

8. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: 

a) zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn dotyczących Oferenta, 

b) Oferent złożył nieprawdziwe oświadczenie o posiadaniu środków finansowych 

gwarantujących płatność ceny sprzedaży Nieruchomości, 

c) z Oferentem, który zaoferował najwyższą cenę nie zostanie zawarta umowa notarialna 

z przyczyn leżących po stronie Oferenta. Wybrana zostanie wówczas kolejna oferta 

z najwyższą ceną, o ile nie jest ona niższa niż cena wywoławcza określona w punkcie 4. 

9. Sprzedawaną Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie 

ze Spółką. 

10. Pisemne oferty zawierające dokumenty o których mowa w pkt. 7 winny być przesłane lub 

złożone w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznym Sp. z o.o.  w zamkniętych 

kopertach w terminie do 7.12.2018 r. do godziny 15.00. 

11. Każda strona oferty powinna być parafowana przez Oferenta, strony oferty winny być kolejno 

ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. Załączniki winny być 
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dołączone w oryginałach lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. 

12. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta do oferty należy dołączyć 

oryginał pełnomocnictwa. 

13. Otwarcie kopert i wybranie najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 10.12.2018r. o godzinie 

12.00  przez Komisję Przetargowa  w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Podole 60, przy 

czym podczas otwarcia ofert mogą być obecni oferenci (część jawna przetargu), natomiast 

wybranie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów (część niejawna przetargu). 

14. Spośród wszystkich złożonych ofert, zostanie wyłoniona i przyjęta oferta najkorzystniejsza 

z uwzględnieniem wszystkich aspektów dotyczących Oferenta i oferowanych warunków 

zakupu Nieruchomości. 

15. Oferent może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych 

dokumentów lub oświadczeń. 

16. Komisja Przetargowa może ustalić w oddzielnym terminie dalsze negocjacje ustne związane 

z warunkami sprzedaży powyższej Nieruchomości. 

17. Organizator przetargu zawiadomi wybranego Oferenta o wygraniu przetargu niezwłocznie 

po otrzymaniu protokołu od Komisji Przetargowej, a innych Oferentów o tym, że przetarg 

został rozstrzygnięty. 

18. Oferent, który złożył ofertę najkorzystniejszą zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży 

Nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. 

19. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości jest przedłożenie notariuszowi do aktu 

notarialnego decyzji o wsparciu na realizacje projektu na przedmiotowej Nieruchomości. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego 

zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty. Zgłoszonym Oferentom nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z tego tytułu. 

21. Szczegółowych informacji dotyczących Nieruchomości udziela pan Jacek Bielawski  tel. 12 

640 19 49, tel. kom. 696 456 680 

 

 


