
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU 
 

 

Ogłoszenia o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Wschodnim dnia 25-06-2010 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-07-2010 r. 

Oferty dotyczą nabycia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa 

własności działek nr 45/1 o pow. 0,0214 ha i 45/2 o pow. 0,0501 ha oraz budynku 2 

piętrowego podpiwniczonego o pow. 606,84 m2 wykorzystywanego do celów dydaktyczno 

naukowych, położonych w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58a i 58b, objętych KW nr 

LU1I/00174189/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy X Wyd. Ksiąg Wieczystych w Lublinie. 

 

Cena wywoławcza – 820 000,00 zł 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z poniższymi warunkami przetargu. 

 

1. Uczestnikiem przetargu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która spełni 

warunki przetargu, tj. wpłaci wadium i złoży ofertę. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez oferenta pisemnej oferty 

sporządzonej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg- 

Lubartowska” która powinna zawierać  

a/  datę sporządzenia oferty. 

b/  nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z odpowiednimi dokumentami 

(wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS). 

c/  w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna powinna podać dane osobowe i 

adres. 

d/  w przypadku składania oferty przez cudzoziemca – promesę wydaną przez 

MSWiA upoważniającą do zakupu nieruchomości. 

e/  oferowaną cenę i sposób zapłaty 

f/  pisemne oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

je bez zastrzeżeń.. 

g/  dowód wpłaty wadium – obejmującego 10% ceny wywoławczej. 

h/  oświadczenie, że oferent wyraża zgodę, by w razie wyboru jego oferty, zaliczyć 

złożone przez niego wadium na poczet ceny zakupu. 

3. Oferty z ceną , dowodem wpłaty wadium oraz oświadczeniem pisemnym o 

zapoznaniu się z warunkami przetargu należy składać z dopiskiem na kopercie 

„Przetarg - Lubartowska”  do dnia 12.07.2010 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie 

Uniwersytetu ul. Akademicka 13 p.261. 

4. Otwarcie kopert nastąpi dnia 12.07.2010 r. godz.12.00 w Sali Kolegialnej UP 

 ul. Akademicka 13. 

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Uniwersytet Przyrodniczy po terminie podanym w 

ogłoszeniu prasowym będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

6. Po otwarciu kopert Komisja powołana przez JM Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego dokona wyboru tych oferentów, którzy spełniają wymogi formalno- 

prawne przetargu i zaoferowali najwyższą cenę. 

7. Wadium należy wpłacić na konto na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 

BANK PEKAO SA 69 1240 5497 1111 0000 5011 6807 

lub w kasie Uczelni ul. Akademicka 13. 

8. Brak dowodu wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty 

9. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu w razie uchylania się oferenta, 

który przetarg wygrał od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. 

10. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 



11. Uniwersytet zawiadamia na piśmie oferenta, który wygrał przetarg o przyjęciu jego 

oferty. 

12. Uniwersytet ustala termin zawarcia umowy sprzedaży, która zawarta będzie w formie 

aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg do stawienia się celem 

zawarcia umowy. 

13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy 

przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. 

14. Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 14 nie uiści ceny nabycia, traci prawa 

wynikające z wygrania przetargu oraz na zasadach określonych w pkt.7 złożone 

wadium. 

15. Wadium oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie niezwłocznie przez 

Uniwersytet Przyrodniczy zwrócone. 

16. Regulamin dotyczący zasad i trybu organizowania przetargu publicznego 

nieograniczonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na sprzedaż 

nieruchomości będących jej własnością oraz warunków, w których dopuszcza się 

odstąpienie od przetargu, jest do wglądu w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego – 

Budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13, pok. nr 175. 

17. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu pod numerem 81 445-60-60. 

18. Zastrzega się prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami przez 

Komisję przetargową oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


