Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
05 - 8 7 0 Błonie, o gjasza p isemny przetar g nieo graniczony na spr zedaż:

w

Radzikowie,

l)

Prawa wieczystego uzytkowania nieruchomości gruntowej na dzińce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2511178 o pow. 477 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim użytkowanie
wieczyste do 2090-03-1 1r.
Cenawywoławcza wynosi 2.010,00 zł słownie (dwa tysiące dziesięć ńotych) wadium
rvYnosi 201,00 PLN słownie (dwieściejeden ńotych). Cena wywoławcza nie zawiera
podatku VAT.
Instytut jest użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 251t178 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Dzińka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie MaĘszyna nr 3l, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
WielkoPolskiego Nr X)U228l2003 z dnia 26-1I-2003 r. , zalrieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z20.02.2004 r., zgodnie z którym działkarlr 25tl178 w obrębie 000}
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 3 ZD.

2)

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 256183 o pow. 303 m' położonej w obrębie 07 Chróścik, ffi. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GWlG/00042278l9., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim użytkowanie
wieczyste do 2090-03-11 r.
Cena wyrvoławcza wynosi L740,00 zł słownie fieden tysiąc siedemset cńerdzieści
ńotych) wadium wynosi 174,00 PLN słownie (sto siedemdziesiąt cńery złote)
Cena wywoławczanie zawiera podatku VAT.
Instytut jest użytkownikiem wieczystym dzińki nr ew. 256t83 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 3I, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr PV228/2003 z dnia 26-1I-2003 r. , zarnieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z20.02.2004 r., zgodnie z którym dzińkanr 256183 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 3 ZD

3)

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na dzińce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2561131 o pow. 1155 m2 połoźonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów
Wielkopolski, wojewódZwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GWlG/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania
użytkowanie wieczyste do 2090-03-1l r.
Cenawywoławcza wynosi 3.410,00 zł słownie (trzy tysiące czterysta dziesięć złotych)
wadium wynosi 341,00 PLN słownie (trzysta cńerdzieści jeden złotych). Cena
wywoławcz a nie zawiera podatku VAT.
Instytut jest uzytkownikiem wieczystym działki nr ew. 256tl3t gruntu należącego do Skarbu
Państwa.

W

częścipółnocnej na powierzchni 418 m2 działka objęta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa Wielkopolskiego w obrębie MĄszyna nr 31,
uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr X)V228l2003 z dnia 26-I|2003 r. , zamieszczonym w Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z 20.02.2004 r., zgodnie z
którym dziŃka nr 256113l w obrębie 0007 Chróścik położonajest na tęrenie ogrodów
działkowych, symbol 6 ZD.

4) Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej l82l49 o pow. 738

m2

połozonej w obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódZwo Lubuskie, dla
której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GWlG/00042280l6., w Sądzie
Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
Cenawywoławcza wynosi 2.800,00 zł słownie (dwa §siące osiemset zŁotych) wadium
wynosi 280,00 PLN słownie (dwieście osiemdziesiąt złotych). Cena wywoławcza nie
zawierapodatku VAT.
Instytut jest uzytkownikiem wieczystym działki nr ew. 182149 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 31, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr XX228l2003 z dnia 26-II-2003 r. , zamieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z 20.02.2004 t., zgodnie z którym dzińka nr I82l49 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 2 ZD.

5)

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 182190 o pow. I87 m2 położonej w obrębie 07 Chróścik, ffi. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GWlG/00042285l1., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
Cena wywoławcza wynosi 1.180,00 zł słownie (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych)
wadium wynosi 118,00 PLN słownie (sto osiemnaściezłotych)
Cena wywoław cza nie zawiera podatku VAT.
Instytut jest użytkownikiem wieczystym dzińki nr ew. 182190 gruntu należącego do Skarbu
Państwa. Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 31, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr nV228l2003 z dnia 26-1I-2003 r. , zamieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z 20.02.2004 r., zgodnie z którym dzińka nr 182190 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 1 ZD

6)

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 182193 o pow. 663 m2 położonej w obrębie 07 Chróścik, ffi. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GWlG/00042285l1., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim użytkowanie
wieczyste do 2090-03-11 r.
Cena wywoławcza wynosi 2.510,00 zł słownie (dwa tysiące pięćset dziesięć złotych)
wadium wynosi 251,00 PLN słownie (dwieściepięćdziesiąt jeden złotych)
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Instytut jest użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 182193 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Dzińka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 3l, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr X)V228l2003 z dnia 26-11-2003 r. , zamieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr l0 poz. 168 z 20.02.2004 r., zgodnie z którym dzińka nr 182t93 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol l ZD.

7)

Prawa wieczystego użlkowania nieruchomości gruntowej na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 18211,00 o pow. II7 m2 położonej w obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim użytkowanie
wieczyste do 2090-03-11 r.
Cena wywoławcza wynosi 550,00 zł słownie (pięćset pięćdziesiąt złotych) wadium
wynosi 55,00 PLN słownie (pięćdziesiąt pięć ńotych)
Cena wywoławczanie zawiera podatku VAT
Instytut jest użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 1821100 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 3l, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr X)V228l2003 z dnia 26-11-2003 r. , zarnieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr l0 poz. 168 z20.02.2004 r., zgodnie z którym działka nr 182/100 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 1 ZD.

8)

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na działcę oznaczonej numerem
ewidencyjnym 182/103 o pow. 468 mż położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów
Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim uzytkowanie
wieczyste do 2090-03-11 r.
Cena wywoławcza wynosi 1.770,00 zł słownie (ieden tysiąc siedemset siedemdziesiąt
ńotych) wadium wynosi 177,00 PLN słownie (sto siedemdziesiąt siedem złotych)
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT
Instytut jest użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 182/103 gruntu należącego do Skarbu
Państwa.
Dńńka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gorzowa
Wielkopolskiego w obrębie Małyszyna nr 3l, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego Nr X)0228l2003 z dnia 26-11-2003 r. , zamieszczonym w Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 10 poz. 168 z20.02.2004 r., zgodnie z którym dzińka nr 182i103 w obrębie 0007
Chróścik położona jest na terenie ogrodów działkowych, symbol 1 ZD

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożeniepisemnej oferty sprzedaĘ na
nieruchomośćz podaniem numeru oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości I0 oń ceny
wywoławczej.

Wadium na|eży wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w
Radzikowie rachunek w PNP Paribas S.A. nr 47 2030 0045 1l10 0000 0094 2390 w terminie do
II.03.2020 r. z dopiskiem:
1) ,,Wadium IHAR-PIB 07 Chróścik dziŃkanr2511178,,
2) ,,Wadium IHAR-PIB 07 Chróścik dziŃkanr256l83,,
3) ,,Wadium IHAR-PIB 07 Chróścik działkanr2561131,,
4) ,,Wadium IHAR -PIB 07 Chróścik dzińkanr 182149,,
5) ,,Wadium IHAR -PIB 07 Chróścik dzińkanr |82190,,,
6) ,,Wadium IHAR -PIB 07 Chróścik działkartr t82l93,,
7) ,,Wadium IHAR -PIB 07 Chróścik dziŃkanr t82l100,,
8) ,,Wadium IHAR -PIB 07 Chróścik dzińka nr 182/103oo
Wadium znvraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (ednak nie później niż
przed upływem 4 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium
wniesionego przez uczestnika przetarga, lĆiory przetarg wygrał. W tym wypadku wadium
zaliczone zostanie napoczet ceny nabycia nieruchomości.

Okres wiązania ofert:
Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 19.02.2020 r. do 1I.03.2020 r. po
uzgodnieniu z administratorem nieruchomości - Dyrek{orem HR STRZELCE, Oddziń Małyszyn
tel. 95 720-30-3l
Oferta powinna zawier ać :

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

imię, nazwisko i adres oferenta lub pełnq nazwęftrmy, (odpis KRS lub CEIDG),
telefon kontaktowy;
oznaczenie nieruchomości zpodaniem numeru działki;
datę sporzqdzenia oferty ołaz podpis oferenta lub innej osoby reprezentujqcej
oferenta;
proponowanq cenę (nie niższq od ceny wywoławczej);
dowód wpłaa wadium (oryginał);
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fakĘcznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży;
oświadczenie,że oferent zapoauł się z warunkami przetargu określonymi w
ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym:
I) ,,IIIAR-PIB 07 Chróścik działkanr 25llt78"
2),,IIIAR-PIB 07 Chróścik działka nr 256183"
3),,IIIAR-PIB 07 Chróścik działka nr 2561131"
4) ,,IHAR-PIB 07 Chróścik działkanr 182149"
5) ,,IIIAR-PIB 07 Chróścik działkanr t82l90"
6) ,,IHAR-PIB 07 Chróścik dzińkarlr t82l93"
7) ,,IHAR-PIB 07 Chróścik dzińkanr 1821100"
8) ,,IHAR-PIB 07 Chróścik dzińkanr 182/103"

której oferta dotyczy należy nadsyłaó do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji RoślinPaństwowego
Instytutu Badawczego Radzików, 05 -870 Błonie w terminie do dnia 11 marca 2020 r. godz. l5:00
Otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 12,03.2020 r. o godz. 12.00 w Ins§rtut Hodowli i
Aklima§zacji Roślin-PIBw Radzikowie.
KoszĘ sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi
nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
prze,targu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez
podania przyczyny) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od
zavłarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w wznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania
umowy sprzedaży, wadium przepadanarzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została
zostanie przyjętauchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
Radzikowie oraz na stronie htp//ihar.edu.pl

w

siedzibie IHAR-PIB w

Nieruchomośó można oglądaó w uzgodnieniu z administratorem Instytutu Dyrektorem HR
STRZELCE, Oddziń Małyszyn tel. 95 720-30-3I
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu mozna uzyskać w IHAR-PIB w Radzikowie
tel.(022) 733 46 63 l 733 46 65, lub tel. kom. 695 397 024
Jednocześnie Ogłaszający informuje, że zgodniezań 38 - 41 ustawy z dnia 6 grudnia 2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z20l9r.poz.1302,zpóźn.zm.)
Wyciąg -,, art. 38.
1. Dokonanie przez panstwową osobę prawnączynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami
aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dniaż9 września 1994 r. o rachuŃowości, zaliczonymi do
wartości niematerialnych i prawnych,rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w
tym wniesienia ich jako wkładu do społki lub spółdzielni, wymaga zgody,jeżeli wartośó ryłrkowa tych
składników ptzekracza 200 000 złoĘch:

l)organu nadzorującego

-

jeżeli wartośćrynkowa składników aktywów trwĄch wynosi do 5 000 000

złotych,
2)Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

-

jeżeli wartośćrynkowa składników aktywów

trwałych przehacza 5 000 000 złoĘch,
3)Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna

nie posiada organu nadzorującego

-

jeżeli wartośćrynkowa składników aktywów trwałych przetłacza}}}

000 złotych,

4)Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

-

jeżeli organem nadzorującym państwowej

osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów
- zwanych dalej "organami właściwymi"

EYńii{Tf;;ą;
Bujak

Załącznknr

1

do Zarządzenia w 5 /D l 2020
Dyrektora IHAR-PIB

z dnia 18.02.2020 r.

REGULAMIN

PostęPowania Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetarg.l
nieograniczonego na sprzędń prawa wieczystego użfikowania nieruchomości
niezabudowanych:

1) Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym}Sltl78 o pow. 477

m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódawo Lubuskie, dla któĘ prowadzonajest księga wieczysta nr KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania- uzytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

2) Działki oznaczonej

numerem ewidencyjnym 256t83 o pow. 303 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódńwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00042278l9.,w Sądzie Rejonowyn w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

3) Działki oznaczonej

numerem ewidencyjnym256t131 o pow. 1155 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla któĄ prowadzonajest księga wieczysta nr KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - uĄrtkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

4)

5)

DziałI<t oznaczonej numerem ewidencyjnym 182149 o pow. 738 m2 położonejw obrę-

bie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr KW GWlG/00042280l6., w Sądzie Rejonowyn w Go_
rzowie Wielkopolskim. Stan władania - uzytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
DziŃl<l oznaczonej numerem ewidencyjnym182t90 o pow. 187 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00042285lI., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - uźytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

6) Działki ozr:orczonej

numerem ewidencyjnym 182t93 o pow. 663 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódńwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GWlG/00042285ll., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

7) Dzińki

ontaszonej numerem ewidencyjnymt82t100 o pow. Il7 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzonajest księga wieczysta nr KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

8) Działki oznaczonej

numerem ewidencyjnym 182lt03 o pow. 468 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla której prowadzonajest księga wieczysta nr KW GWlG/00045885i8., w Sądzie Rejonow;rm w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

Postanowienia ogólne.

§1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 pńdziemika
zasń organizowania przetarg1,1 na sptzeduż środków trwĄch ptzez
przedsiębiorstwa pństwowe oraz warunków odstąpienia od przetngl (Dz. U. Nr 97

l)rrrozporządzeniu"

-

1993 r. w sprawie

poz. 443 ze zm.),

2) ,rzalządzeniu" - oznacza to Zarządzenie Nr 5lDl2020 Dyrektora InsĘrtutu Hodowli i
Aklimńyzacji Roślin- PIB z dnia 18.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych oraz ustalenia regulaminów postępowania w sprawie przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedń prawa wieczystego uĄrtkowania i
prawa własnościbudynków i budowli wyżej wymienionych,
3)ookomisji" - oznacza to Komisję Przetargową powołanąZarządzeniem Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie,
4) rrprzetargu" - oznacza to pisemny przetarg nieograniczony,
5)r,przedmiocie przetargu'o - oznaczato sprzedń nieruchomości gruntowej składającej
się działki oznaczonej:
I. 25lll78 o pow. 477 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GWlGi00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - uĄrtkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
II. 256183 o pow. 303 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódxwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GWlG/00042278l9., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-1l r.
n. 256113l o pow. 1155 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr KW GWlG/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - uĄrtkowanie wieczyste do 2090-03-1l r.
IV. l82l49 o pow. 738 m'położonej w obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódńwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GWlG/00042280l6., w Sądzie Rejonowyn w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - uĄrtkowanie wieczyste do 2090-03-1l r.
V. 182190 o pow. l87 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GWlG/00042285l1., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
VI. l82l93 o pow. 663 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GWlG/00042285l1., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - uźytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
VII. 182/100 o pow. II7 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla któĘ prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan ńładania - uzytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.
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VIII.

1821103 o pow. 468 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielko-

polski, wojewódźwo Lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Stan władania - uĄrtkowanie wieczyste do 2090-03-1l r.
6) ,rsPrzedającymoo - oznacza to Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie.

§2.

SPrzedaZ przedmiotu przetargll, odbywa się na zasadachokreślonych w niniejszym regulaminie or az zaruądzeniu wprowadzaj ącym.

§3.

Cena wyw oławcza przedmiotu przetar gl ustalona została na podstawie operatu szacunkowe-

go dla:
1)

Dzińki oznaczonej numerem ewidencyjnym251t178 o pow. 477 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewó,dńwo Lubuskie, dla któiej prowadzonajest księga wieczysta nr KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 209Ó-03-11 r.

2) Dzialki

oznaczonej numerem ewidencyjnyn 256t83 o pow. 303 m2 połoźonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla którój prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00042278lg.,w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

3)

DzińI<t oznaczonej numerem ewidencyjnym256lt31 o pow. 1155 m'położonej w obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla któiej pro_
wadzonajest księga wieczysta nr KW GWlG/00045885i8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

4) Dzińki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 182t49 o pow. 738 m2 połozonej w obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie,dla któĘ p.o*udzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/0004228016., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - uzytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

5) Działki oznaczonej

numerem ewidencyjnym t82t90 o pow. 187 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie,dla którój prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/0004228511., w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - uzytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

6) DziŃki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 182t93 o pow. 663 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódźwo Lubuskie, dla któr;j prowadzona jest księga wieczysta nr KW GWlG/00042285lL, w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

7) Dzińki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 182t100 o pow. I17 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, wojewódńwo Lubuskie, dla któiej prowadzonajest księga wieczysta nr KW GW1G/00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 209Ó-03-11 r.
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8) Dzińki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 182/103 o pow. 468 m2 położonejw obrębie 07 Chróścik, m. Gorzów Wielkopolski, województwo Lubuskie, dla której prowadzonajest księga wieczysta nr KW GWlGi00045885/8., w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 2090-03-11 r.

§4.

Termin składania ofert oraz datę rozstrzygnięcia przetargu zaw7era treśó pisemnych ogłoszeń
zawartychzńączńkachdoniniejszegoregulaminu.

I.

Zasady przeprowadzenia przetargu.

§5.

I. Przetarg przeprowadza komisja z wyŁączeniem czynnościzastrzeżonych dla Dyrektora

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślinw Radzikowie.
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
3. Uchwały komisji zapadająw głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
4. W razie równości głosów rozstzygĄącyjest głos przewodniczącego komisji.

§6.

1. Członkiem komisji nie może być osoba:
1) która uczestniczy w przetargu jako oferent;
2) której małżonek,krewny lub powinowa§ do drugiego stopnia uczestniczy w przetargu jako oferent,
3) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub
osoby wymienionej w pkt. 2,
4) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem.
2. Jeżeli zachodzijedna z okoliczności wymienionych w ust. I, cńonek komisji jest obońryarry złezygnowaó z udzińu w komisji bez względu na to w jakiej fazie przetargu
poweźmie o tym wiadomość.
3. Uczestnictwo w przetatgu osoby zvłiązanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzeńaniewżnościprzetarguoruzdo pociągnięciatejże osoby do odpowiędzialnościza
ewentualne straty poniesione przęz sprzedającego.

§7.

1. Dyrektor Instylutu Hodowli i Aklima§zacji Roślinw Radzikowie zamieszcza og}oszenie o przetargu w jednym dzięnniku o zasięgu krajowym oraz) w uzasadniortych ptzypadkach, w prasie o zasięgu regionalnym.
2. Treśćogłoszenia powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę i siedzibę sprzedajqcego,
miejsce i termin przetargu,
3) termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu,
miejsce i termin składania ofert,
5) opis przedmiotu przetargu,
6) cenę wywoławcą przedmiotu przetargu,
7) wysokośćwadium oraz termin i sposób jego wpłacenia,

2)

4)
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8)

zastr7eignję, że sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli
uczestnicy przetargu zaoferowali tę samq cenę i unieważnieni.a przetargu bez podanin przyczyn,
9) zastrzeżenie, że wadium prZepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym
przez sprzedawcę,
10) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników
licYtacji nie zaoftaruje ceny nabycia równej co najmnicj cenie wywoławczej,
11) informację, że wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostanq
przyjęte, zostanie zwrócone beąlośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nier uc h omo ści działki,
12) termin i miejsce otwarcia ofert.
3. Regulamin stanowi integralną częśćogłoszenia.

§8.

1. W Przetargu mogą brać udział osoby ftzyczne i prawne, jeżeli złożąnapiśmie ofertę i
wPłacą wadium w wysokoŚci I}Yo ceny wywoławczej przedmiotu przetarga w terminach określonych w ogłoszeniu o przetargu.
2. Złożenie co najmniej jednej oferty na kupno przedmiotu przetargujest warunkiem wystar czaj ący m do o dbyci a pr zetar gu.
3. Złożonaoferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli oferent
wpłaciłwadium, a proponowana cena nie jest ńższa od ceny wywoławczej.

§9.

Oferta winna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres oferenta lub pełnq nazwęJirmy, telefon kontaktowy, (odpis KRS
lub CEIDG);
2) oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
3)datę sporzqdzenia oferty orazpodpis oferenta lub innej osoby reprezentujqcej oferenta;
4)proponowanq cenę (nie niższq od ceny wywoławczej);
5)dowód wpłaty wadium (oryginał);
6) oŚwiadczenie o zapoznaniu się ze stanemfaktycznym i prawnym przedmiotu §przedaży;
7)oświadczenir, ż" oferent zapoauł się z warunkami przetargu określonymiw ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.
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§ 10.

obowiąana

j e st

:

1) sprawdzić prawidłowośóogłoszenia o przetargu,
2) ustalió listę i liczbę uczestników ptzetargu,
3) Wznaczyc protokolanta spośród członków komisji.
§ 11.

1. W częściwstępnej przetarglkomisja w szczególności:
1) otwiera kopeĘ z ofęrtami i oznaczaje,
2) Przyjrrtuje do protokołu oświadczenia członków komisji o okolicznościach wynienionYch W § 6 ust.l regulaminu lub dokonuje w protokole wzmianki o nie zaistnieniu tych okoliczności,
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dokonuje wstępnej oceny formalnej otrzymanych ofert, w szczegÓInoŚci sPrawdza
czy wadia zostńy wpłacone,
4) dŃonuje wstępnej ana\izy gwarancji i warunków płatnoŚci złożonYchofert,
5) kwalifikuje ńożonę ofeĘ do dalszej częściprzetatgu,
6) przedstŃa ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania oferentów do
dalszej częściptzetargu.
2. W razie ziistńeńiprzyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 regulaminu komisja wstrzYmuje przetarg. przewodńózący komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni
o tórminie i miejscu wznowienia przetargl. W terminie jak vłyżęjdyrektor InsĘrtutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślinw Radzikowie dokonuje uzupełnienia składu komisji

3)

przetargowej w Ębie określonymregulaminem.
je3. komisja prŻetargówa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej częściprzetargu,
żę]rt,.

1)

2)
3)

l.

nie odpowiadają warunkom przetargu zawartym w ogłoszeniu o przetargu, w

szczegóIności nie zawier ają dowodu wpłaty wadium,
zostaŁy złożonepo wyznaczonym terminie,
są nieózytelne lub budzą wątpliwościco do ich treści, rzetelnoŚci danych, a także
zawierają przeróbki i skreślenia.

§ 12.
W częściwłaściwejprzetargl komisja dokonuje szczegóŁowej ana|izy ofert i wYbiera
ofertę lub ustala, zÓLadnai ofertnie nadaje się do prryjęcia. Kryterium rozstrzYgającym ; wyborze oferty jest proponowana cena sprzedńy przedmiotu przetargu. W PrzYpadk" ońrt,ó*r,o."ęOrry.ń .Ó do ceny, komisja może dokonaó wyboru ofertY jej zdaniem korzystniejszej lub postanowió o zorgarizowaniu dodatkowego przetarga ustnego

wtrybieopisanymw§ 13.
2. Komisja sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozsttzygnięcie Ptzetargu z
uzasadnieniem.
§ 13.

1.

z.
3.
4.

Komisja zavliadanta równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego Przetargu ustnego ustalając kwotę postąpienia.
wlrakcie prŻetargu .rrt r"gp oferenci zgłaszają corazvłyższe ceny doPÓtY, doPÓki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia,
Postąpienió nie-moZe wynosić mniej niZ jeden procent ceny wywoŁawczej,
po rrrt*i., postąpień prówadzący przetarguptzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
udziela przabiciaoferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 14.
Zptzebiegaprzetargu ustnego sporządzasię, odrębny od określonego w § 12 protokół, który
podpizuj e komisj a przetargowa i osoba wygrywaj ąc a przetarg,

Z

§ 15.
się protokół, który zawięr a:
sporządza
przebiegu przetargu pi semnego
l)oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowad zący ch przetarg,
3joświadczenia członków komisji przetargowej o wystąpieniu okoliczności, o których
mowb w §,6 ust. 1 regulaminu lub wzmiankę o nie wystąpieniu tych okolicznoŚci,

wysokośćceny wywoławczej,
s ) opis treści złożonych ofęrt z podaniem oferowanej ceny sprzedńy,

4)

ższą zaoftar owaną cenę sprzedaży,
7) wzmianki o wpłaceniu wadium przezuczestników przetargu,
8)informacje na temat odrzucenia ofert,
9) imię i nazwisko oraz adres wygrywającego przetarg lub nazwę i siedzibę wygrywającego Przetargwraz zuzasadnieniem dokonanego wyboru oraz podaniem ceny nabycia
Przedmiotu przetatgu przęz oferenta wygrywającego przetarg, ozllaczenie sumy, jaką
wygrywającego przetarg uiściłna poczet ceny,
wzmiankę o odczytaniu protokołu,
wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
PodPisy osób prowadzących przetatg oraz wygrywającego ptzetarg wraz z datą
podpisania protokołu (lub wzmiankę o prrycTwie braku ww. podpisów).
6) najwy

10)
11)
I2)

§ 16.

1. Protokół Po podpisańuprzez człoŃów komisji zostaje przekazany Dyrektorowi Insłtutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślinw Radzikowie.
2. O wyniku przetargu Dyrektor Instytufu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
zańadarnia pisemnie osobę, która wygrńaprzetarg orazpozostńychuczestników przetargu.

3. Protokół z ptzeprowadzonego przetatgu stanowi podstawę zawarcia w przewidzianej
prawem formie umowy sprzedaZy przedmiotu przetargu.
4. Zgodniezart.38 -41 ustawy zdnia 16 grudnia 2016r.ozasadachzarządzaniumieniem
pństwowym (Dz.U. z 20I9r. poz. 1302, z późn.zm)
WYciąg -,, Art. 38. 1. Dokonanie przezpaństwową osobę prawrą czynności prawnej w zakresie rozporządzenta składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i Prawnych, tzeczorych aktywów trwałych lub inwes§cji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymag a zgody, jeżeti wartość
rynkowa §ch
składników przektacza 200 000 złotych:
1) organu nadzorującego - jeżeIi wartośó ryŃowa składników aktywów trwałych wynosi do
5 000 000 złotych,
2)Prezesa Prokuratorii GeneralnejRzeczypospolitej Polskiej - jeżeliwartośćrynkowa składników aktywów trwałych
przel<racza 5 000 000 złoĘch,
3) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy pństwowa
osoba prawna nie posiada
organu nadzoĄącego - jeżeli wartośćrynkowa składników aktywów trwałych przekacza
200 000 złotych,
4) Prezesa Prokuratorii Generaln ej Rzeczypospolitej Polskiej
- jeżeli organem nadzorującym
pństwowej osoby prawnej
jest Prezes Rady Ministrów
- zwanych dalej ,,organami właściw;/rni".
2. Dokonanie przez pństwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania składników, o których mowa w ust. 1, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłaższyniż 180
dni w roku kalendarzow;rm, wymaga zgody, jeżeli wartośćrynkowa przedmiotu Óąmności
prawnej ptzekacza2O0 000 złoĘch:
1) organu nadzorującego - jeżeli wartośó rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do
5 000 000 złotych,
2)PrezesaProkuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wartośó
ryŃowa świadczenia za oddanie do korzystania
przedmiotu czynności prawnej ptzekłacza 5 000 000 złotych . . . .. . ''
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§ 17.

Wygrywający przetargtraci wadium i prawo kupna przedmiotu przetatgu,jeżeli:
ńe zapłaci ceny nńycia przedmiotu przetargu w terminie :uqlznaczonym przęz
sprzedającego, co powinno nastąpió najpóźńej w przeddzień podpisania notarialnej umowy
przeniesienia przedmiotu ptzetargu na kupuj ącego,
nie stawi się w terminie i miejscvryznaczonym przez Dyrektora Insty.tutu Hodowli i Aklimałzacji Roślin- PIB w Radzikowie celem zawarcia notarialnej umowy sprzedńy
przedmiotu przetatgu.

1)

2)

§ 18.

Komisja przetngowa ma prawo uniewa:źnienia przetarga bez podania ptzyczyn w kazdym
stadium po stępowarr ia pr zetar gowe go.

il.

postanowienia końcowe.

§ 19.
sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia2010 r. o insĘrtutach badawczych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
Cywrlny orazrczpotządzenia Rady Ministrów z dńa 5 pńdziemika 1993 r. w sprawię zasad
organizowania przetargls na sprzedaż środków trwałych ptzez przedsiębiorstwa pństwowe
oraz warunków odstąpienia od przetatgu.

W

Prof.

.ab.

Henryk Bujak
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