
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie ul. Podleśna 61 

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego środka trwałego IMGW – PIB  
 

1. działka zabudowana nr. ew. 94/39, wraz z udziałem 1/3 w działce nr 94/5 stanowiącej drogę wewnętrzną, o 
powierzchni działki 3996m2, położonej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1, gmina Serock, cena wyw. 240000,00 zł, 
2. działka zabudowana nr. ew. 94/40, wraz z udziałem 1/3 w działce nr 94/5 stanowiącej drogę wewnętrzną, o 
powierzchni działki 3321m2, położonej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1, gmina Serock, cena wyw. 577000,00 zł, 
3. działka zabudowana nr. ew. 94/41, wraz z udziałem 1/3 w działce nr 94/5 stanowiącej drogę wewnętrzną, o 
powierzchni działki 3000m2, położonej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1, gmina Serock, cena wyw. 220896,00 zł, 
4. nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinku ul. Zielona 41, nr ew. 255/1, o powierzchni 6950m2, cena 
wyw. 609000,00 zł 
5. lokal mieszkalny nr 7, Wrocław ul. Olszewskiego 83, obręb ew. 0003 Biskupin, o powierzchni użytkowej 29,03 m2, 
cena wyw. 248000,00 zł 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
I. wpłacenie wadium w  wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 28.06.2021 przelewem na konto: 16 1240 6973 

1111 0010 9579 4346, dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych 
IMGW – PIB – Borowa Góra dz.94/39*94/40*94/41*/ Szczecinek/ Wrocław-lok. mieszkalny”,   

II. -  wadium osobom wygrywającym zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu 
zostanie zwrócone bez oprocentowania przelewem bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, 

-  wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy, 

-  wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny kupna równej co 
najmniej cenie wywoławczej, 

-  sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą 
cenę. 

III. złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać: 
-  imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę, 
-  oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
-  oświadczenie oferenta, zgodnie z załącznikiem nr 4, 
-  podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie 

będącego osobą fizyczną, na ofercie i wszystkich ww. oświadczeniach, 
-  dowód wpłaty wadium, 
-  wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, 

       -  poświadczone notarialnie oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie środka trwałego, 
-  oferty należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii Głównej IMGW - PIB w Warszawie  
 ul. Podleśna 61,  w godz. 9.00 – 14.00. Ostateczny termin składania ofert – 29.06.2021  
 do godz. 13.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2021 o godz. 13.30  w budynku IMGW - PIB ul. Podleśna 61. 
Przedmioty przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Szczegółowe informacje na temat ww. środka trwałego (BIP) https://bip.imgw.pl/majatek/sprzedaz-zbednych-skladnikow-
majatku-nieruchomego/  Wszelkie zapytania dotyczące środka trwałego, zgłoszenie wizji lokalnej należy kierować drogą 
elektroniczną na adres: nieruchomosci@imgw.pl  
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