BZP,26t3,6.2020

BURMISTRZ NYSY
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz hali magazynowej, posadowionej na działce
nr LBl26 k.m. 24, położonej w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego
Opis przedmiotu sprzedazvJrołozenie:
Hala magazynowa o powierzchni zabudovly: 2.376,00 m2 i kubaturze: 16"632,00 m3, posadowiona na działce nr
18/26 k.m. 24, położona w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego"
Opis hali:
fundamenty - stopy betonowe wylewane;
ściany nośne zewnętrzne - z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej;
dach - dwuspadowy z blachy trapezowej;
stolarka - wrota stalowe;
posadzki cementowe;
instalacje - elektryczna.
Obiekt przeznaczony jest do rozbiórki - dokonano stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nysie,
Nabywca hali, na koszt własny, dokona rozbiórki i wywozu hali wraz z uporządkowaniem terenu. Opis robót
rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia wskazane zostały w zgłoszeniu
rozbiórki budynku (do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie ul" Kolejowa 15,48-300 Nysa),

-

Uwaga;

1.

2.

Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie hala magazynowa bez gruntu na którym się

znajduje.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rozbiórki hali zostanie określony w umowie kupna-sprzedazy

Halę można oglądać w dniu 21 lipca 2020 r. od godz. 1000 do godz. 1030

Cena wywoławcza hali wynosi: 200.000,00 zł (słownie: dwieście Ęsięcy złoĘch 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2O2O r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 11:00

. należywnieŚĆ w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul"
roló;oląskiS'A,Nr341ó50150410000022'8B90943I,.niepóźniejniz

Wadium W VwsokoŚci 10o/o ceny wywoławczej
do dnia 2Ą,07.2020 r.

Uwaoa: Za termin wpłaĘ wadium za poŚrednictwem banku uwaza się datę wpływu środków na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie, Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza
się. na poczet ceny nabycia przedmiotu sprzedaży. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika,
KÓry przetarg wygrał.od zawarcia umowy kupna-sprzedazy. Uczestnikom, Kórzy przetargu nie wygrjją wpłacone
wadium zostanie zwrócone,
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożeniekomisji przetargoweji

1.

Dokumentu tozsamoŚci, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aKualny wypis z właściwegodla
danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (Óprócz
aktualnego wypisu) przedłozenie notarialnie potwierdzonego pełnomocniclwa upoważniającego do
działania na kazdym etapie postępowania, W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika
rePrezentującego osobę ftzyczną
okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocniclwa

-

uPowaŻniającego do działania na kazdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku
uczestnictwa w przetargu jednego z małzonków konieczne jest przedłozenie pisemnej zgody
wsPÓłmałżonka z n_otarialnym poświadczeniem podpisu o wyrazeniu zgody na nabycie prŹeońiotu
sPrzedazy ze Środków. pochodzących z majątku wspólnego lub złozenie przez osobę przystępującą do

2,

przetargu dokumentu Świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małzonkańi.
Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Uwą9a: Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całościlub

częŚci bez podania przyczynyt

w

kazdej chwili

i

kazdym czasie.

Z Ętułu odstąpienia od

przetargu, jego

uniewaznienia, uczestnikom przetargu nie przysługują zadne roszczenia przeciwko SPRZEDAWCY,
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zamieszczone w Nowej Trybunie Opolskiej oraz na
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie - www.nysa.eu www.bip.nysa.pl
Szczegółowe informacje doĘczące nieruchomoŚci i przetargu mozna uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych,
Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok.226, jak,równieżtelefonicznie pod nr77 Ą0 B0 560 lub 77
40 80 553"
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