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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi, ul.  11-go  Listopada  38, 

tel. 42/659-11-13, 42/659-15-65, zwana  dalej  „Wydzierżawiającym”   
ogłasza przetarg ofertowy na „Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 199 o pow. 

468 m2 przy ul. Jeziornej 14 w Łodzi  Księga wieczysta nr KW LD1M/00075183/6” 
 

 

1. Przedmiotem przetargu jest Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 199 o pow. 468 m2 

przy ul. Jeziornej 14 w Łodzi  Księga wieczysta nr KW LD1M/00075183/6” Cena wywoławcza 250 000,00 zł  

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium.    

3. Wadium: 

a) przystępujący do przetargu jest zobowiązany  wnieść wadium w wysokości 12.500,00 zł.  

      Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni   

      nr konta : 11 1020 3408 0000 4302 0016 2123. 

     Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona. 

b) Sprzedający dokonuje zwrotu wadium: 

- pozostałym oferentom - po zawarciu umowy z Oferentem, który  przetarg wygrał, 

- po zakończeniu przetargu bez wyboru Oferenta, 

- po wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. 

4. Dla uznania ważności  oferta powinna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia: 

a) Ofertę przetargową, 

b) Dowód wpłacenia wadium oraz oświadczenie Oferenta z numerem konta, na jakie wadium ma 

zostać zwrócone, 

c) Podpisane wymagane załączniki do niniejszej specyfikacji. 

5. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. 

6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferent zdobędzie wszelkie informacje (dokonanie wizji lokalnej), które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 

8. Przed terminem składania ofert Sprzedający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na  

specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

9. Oferent oświadcza, że znane mu są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie 

będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

10. Oferenci przedstawiają oferty zgodne z  wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. Przystępując do udziału w przetargu, każdy Oferent składa oświadczenie, że: 

- zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- dokonał wizji lokalnej i uzyskał wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty 

i podpisania umowy. 

 

12. Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerowo oraz będzie           

podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta 

będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni, ul. 11-go Listopada 38  nie później niż do dnia 28.09.2021 r. do 

godz. 12.00. 

14. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym  wyżej, zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte. 

15. Sprzedający otworzy koperty z   ofertami  w dniu 28.09.2021 r. o  godz. 12.30. Oferenci mogą być obecni 

przy otwieraniu ofert. 

16. Po otwarciu ofert nastąpi weryfikacja ofert pod względem poprawności i kompletności złożonych 

dokumentów. 
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17. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami uprawnieni są: 

 

 Piotr Lebiedziński – Prezes  

 

 Tel.: 42 659 15 65  

                                            

18. Decyzja komisji przetargowej jest decyzją ostateczną i nie podlega oprotestowaniu. 

19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub odstąpienia od przetargu bez 

podania przyczyn.  

 

 

Sprzedający 


