
OGŁOSZENIE  
 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Podleśna 61,  06-673 Warszawa 

ogłasza: 
Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w Karpaczu przy ul. Leśnej 8, woj. dolnośląskie i zaprasza do składania ofert. 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                              
gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności znajdującego się na nieruchomości budynku, położonej 
w miejscowości Karpacz przy ul. Leśnej 8, woj. dolnośląskie, obręb ewidencyjny 0004 - Karpacz AM 5, 
nr działki 316, o łącznej powierzchni 0,2486 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni 453,75 m2. Dla 
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga 
wieczysta o nr JG1/00037365/2. 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 1.178.000,00 zł + VAT 
WADIUM:  117.800,00 zł 

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Instytut Meteorologii                                
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Sprzedający”                
lub  „Organizator”, lub „Prowadzący Przetarg”).  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 18.10.2018 r.                     
na rachunek bankowy IMGW-PIB: BZ WBK  16 1090 1522  0000 0000 5201 9125. 
Oferty należy składać w kancelarii głównej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym 
Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa do dnia 22.10.2018 r. do 
godz. 10.00, decydująca jest data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być 

umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, opatrzona dopiskiem „Oferta na sprzedaż 
nieruchomości w Karpaczu przy ul. Leśnej 8 ”. 
Nieruchomość można oglądać w terminie do 18.10.2018 r., po uprzednim skontaktowaniu się z Piotrem 
Krzaczkowskim pod nr tel. 504 121 292. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Organizatora przy ul. Podleśnej 
61,  w Warszawie.   
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium, złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, najpóźniej w terminie 
7 dni, a  oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny 
nabycia sprzedawanych praw.  
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę nabycia, Sprzedający wybierze 
Nabywcę według własnego, swobodnego wyboru lub postanowi kontynuować przetarg w formie licytacji 
między tymi oferentami. 
Oferenci są związani złożoną przez siebie ofertą od chwili jej złożenia Organizatorowi, do chwili ogłoszenia 
przez Sprzedającego o wyborze oferty najkorzystniejszej, albo do chwili ogłoszenia przez Sprzedającego               
o unieważnieniu przetargu lub o odwołaniu przetargu, jednakże oferent, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 6 miesięcy licząc od dnia 
ogłoszenia przez Organizatora o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który dostępny jest do wglądu osób 
zainteresowanych w siedzibie IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 pok. 109. Dalsze informacje można uzyskać 
pod nr tel.: 503 161 170 (Renata Lipińska) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Organizatora - www.imgw.pl. 


