INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 37a
OGŁASZA DRUGI, PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
I. Przedmiot sprzedaży
Prawo własności do samodzielnego, używanego lokalu mieszkalnego nr 23, składającego się z pokoju,
łazienki, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 26,76 m2, wraz z przynależną piwnicą oznaczoną nr 23
o powierzchni 2,65 m2, położonego w II klatce na II piętrze w budynku mieszkalnym Nr 13 przy ulicy Lubelskiej w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 marca 2090 r. udziału wynoszącego 235/10000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 295/1 o powierzchni 762,0 m2, położonej
w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00055278/4.
II. Cena wywoławcza
1. Cena wywoławcza wynosi 150.000 zł.
2. Postąpienie przetargowe wynosi 1.500 zł.
III. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. o godz. 1200 w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
w Krakowie, ul. Wrocławska 37a, budynek „E”, Sala Wykładowa.
IV. Warunki uczestnictwa w przetargu
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełnią wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
prasowym o przetargu, stosownych przepisach prawa polskiego, regulaminie przetargu oraz w wymaganym terminie
złożą właściwe wadium i deklarację przystąpienia do przetargu zawierającą informacje, dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w § 2, ust. 12 regulaminu przetargu.
2. Wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł w gotówce na konto Instytutu nr rachunku 07 1240 4722 1111 0000 4856
1826, najpóźniej do 4 listopada 2013 r. z adnotacją: „Wadium na sprzedaż lokalu” lub w formie gwarancji bankowej
lub poręczenia bankowego dostarczonej sprzedającemu w oryginale bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
3. Złożenie do 6 listopada 2013 r., do godz. 1000, w siedzibie sprzedającego, budynek „F”, I p. pokój 204, pisemnej deklaracji przystąpienia do przetargu, o której mowa w pkt. 1, w zaklejonej kopercie z napisem „Deklaracja kupna lokalu”.
V. Informacje dodatkowe i postanowienia
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium złożone było w innej formie niż w gotówce, ulegnie ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadia
zostaną zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej po zamknięciu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Jeżeli
żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wadia przepadają na
rzecz sprzedającego. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg w wyznaczonym terminie nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia, lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione
wadium przepada na rzecz sprzedającego.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do
zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Wszelkie koszty związane z zakupem oraz zawarciem aktu notarialnego
ponosi nabywca. Ogłoszenie o przetargu wraz z dodatkowymi dokumentami i informacjami zamieszczone jest na stronie
Instytutu www.ios.krakow.pl/przetargi . Regulamin przetargu dostępny jest w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400 w
siedzibie Instytutu, budynek „F”, I p. pokój 204 oraz na wskazanej stronie internetowej Instytutu. Szczegółowych informacji udziela Michał Liszka, nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu tel. 63 17 100 lub (+48 12) 63
17 223. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania
przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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