
Bochnia, dnia 30  maja 2017 r. 

OGŁOSZENIE 
O

PRZETARGU

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni, działając na podstawie

art. 701 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, 

ogłasza

przetarg  na  sprzedaż  nasadzeń  i  urządzeń  znajdujących  się  na  indywidualnej  działce
oznaczonej nr 52, położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik” w Bochni,
ul. Działkowa 6 , 32-700 Bochnia. 

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się ze stanem działki o nr 52
w  godzinach od 17: do 19:00 w terminie do dnia 06.06.2017 r.

Warunki udziału w przetargu:

1.  Do  przetargu  przystąpić  może  osoba  fizyczna  legitymująca  się  pełną  zdolnością  do
czynności prawnych, spełniająca warunki stawiane działkowcom i członkom stowarzyszenia
w  Statucie  Stowarzyszenia  (dostępny  na  pod  adresem  www:  https://  rodhutnik.
wordpress.com /regulamin/statut-stowarzyszenia/) oraz ustawie z dnia 13 grudnia 2013
r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

2. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą wziąć w nim udział osobiście.

3. Przystąpienie do przetargu równoznaczne jest z akceptacją przez uczestników wszelkich
praw i obowiązków nałożonych na działkowców w Stowarzyszeniu.

4.  Postępowanie  przetargowe  (w  przedmiocie  wyłonienia  oferty),  może  być  prowadzona
przez osobę wyznaczoną przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Oferty kupna nasadzeń i urządzeń - (prawa) do działki nr 52 należy składać pisemnie
w siedzibie Stowarzyszenia, u członków zarządu lub wrzucając do skrzynki pocztowej
(koło tablicy ogłoszeń przy domu działkowca) , w zamkniętych kopertach, opatrzonych
dopiskiem „przetarg”, do dnia  07.06.2017 r. 

6. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 5 nie będą rozpatrywane.

7.  W  ofercie  należy  zawrzeć  proponowaną  cenę  kupna  ,  dane  oferenta,  a  to:  imię  i
nazwisko,  dokładny  adres,  nr  PESEL,  nr  telefony  oraz  złożyć  oświadczenie  o
następującej treści:     „Ja niżej podpisany……………………………….., legitymuję się pełną zdolnością
do czynności prawnych, zapoznałem się ze stanem fizycznym i prawnym działki o     nr   52    oraz
warunkami niniejszego przetargu i nie zgłaszam w tym zakresie żadnych uwag oraz spełniam
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przesłanki określone w ustawie z dnia 13 grudnia  2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, a
także  statucie  i  regulaminie  Stowarzyszenia,  uprawniające  mnie  do  korzystania  z  działki  w
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Hutnik” w Bochni. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym”.

8. Oferty niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 oraz wskazanych  w ust. 7
danych nie będą rozpatrywane.

9. Ustala się cenę minimalną sprzedaży nasadzeń i urządzeń ( prawa) do działki o nr 52
na kwotę 2.000,00 zł  (słownie  złotych:  dwa tysiące zł).  Oferty  opiewające  na niższą
kwotę, nie będą rozpatrywane.

10.  Otwarcie  złożonych ofert  oraz  rozstrzygnięcie  postępowania  przetargowego  nastąpi  w
dniu 08.06.2017 o godzinie 17:00 w biurze  Zarządu Stowarzyszenia,  osoby biorące  udział
w postępowaniu przetargowym będą mogły wziąć udział w otwarciu ofert.

11. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządzony zostanie protokół.

12. Osoba, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, obowiązana będzie do zapłaty
zaoferowanej przez siebie ceny  w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.  Prawo do działki  o nr 52 przekazane zostanie nabywcy,  o którym mowa w ust.  12 w
terminie do 14 dni od dnia zapłaty przez niego zaoferowanej ceny oraz okazaniu dokumentu
tożsamości,  potwierdzającego  spełnianie  warunków,  umożliwiających  uzyskanie  prawa  do
działki. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia.

14 Wszelkie koszty związane z nabyciem działki ponosi nabywca.

15.  W  przypadku  zwłoki  lub  opóźnienia  w  zapłacie  zaoferowanej  przez  nabywcę  ceny,
Stowarzyszenie wystąpi na drogę sądową, w celu ochrony i egzekucji swoich praw.

16. Wycofanie złożonej oferty nie jest dopuszczalne. 

17.  Stowarzyszenie  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  lub  jego  zamknięcia
w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

18.  Stowarzyszenie  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  ogłoszenia  i  warunków  oraz  terminu
przetargu bez podania przyczyny.

19.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu  cywilnego.  W  przypadku,  w  którym  jakiekolwiek  postanowienie  niniejszego
ogłoszenia  okazałoby  się  sprzeczne  z  nakazami  powszechnie  obowiązującego  prawa,
zastosowanie znajduje odpowiedni przepis powszechnie obowiązującego prawa.

20.  O  wyniku przetargu oferenci  powiadomieni  zostaną drogą  elektroniczną oraz  poprzez
wywieszenie  pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia. 
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