ZASADY
PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ZBYWANIE
LOKALI W BUDYNKU PRZY UL. STRZELECKIEJ 59 W BYDGOSZCZY STANOWIĄCYCH
MIENIE POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

§1
1. Celem przeprowadzenia przetargu jest realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia:
 z dnia 4.06.2019 r. nr 10/2019 dotyczącej lokalu użytkowego nr 2 położonego
w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m 2,
składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia
technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4
 z dnia 4.06.2019 r. nr 11/2019 dotyczącej lokalu mieszkalnego nr 27, o powierzchni
42,01 m2, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości przy
ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.
2. Postępowanie przetargowe przeprowadza się w sposób zapewniający równe traktowanie
oferentów.
3. Organizatorem przetargu jest Zarząd Spółdzielni.
4. Postępowanie przetargowe prowadzi się odrębnie dla każdego lokalu.
§2
1. O zamiarze przeprowadzenia przetargu ogłasza się na stronie internetowej Spółdzielni.
2. Zbycie lokalu przeprowadza się dwuetapowo:
I etap - przetarg pisemny nieograniczony;
II etap – uczestniczą oferty o trzech najwyższych cenach.
3. W przypadku złożenia wyłącznie 1 oferty spełniającej warunki przetargowe etapu II nie
przeprowadza się.
§3
1. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni, co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem kończącym składanie ofert.
2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres siedziby Spółdzielni,
2) opis i lokalizację lokalu stanowiącego przedmiot przetargu, a w szczególności: adres,
powierzchnię użytkową;
3) termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu;
4) cenę wywoławczą;
5) wysokość wadium oraz termin wpłaty i numer rachunku bankowego, na który należy
dokonać wpłaty;
6) termin i miejsce składania pisemnych ofert.
7) zastrzeżenie o możliwości zmiany ogłoszenia, odwołania lub unieważnienia przetargu,
8) informację o zasadach wypłaty wadium,
9) wskazanie przypadków w jakich wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
3. Cenę wywoławczą stanowi wartość określona przez Zarząd Spółdzielni, nie niższa niż
wartość określona w uchwale Walnego Zgromadzenia wyrażającej zgodę na zbycie lokalu
będąca wartością rynkową ustaloną w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez
rzeczoznawcę majątkowego.
§4
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jak i jednostki nie
posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią warunki przetargu.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

§5
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa
powołana przez Zarząd Spółdzielni, w składzie 3 osób: Przewodniczący i 2 członków.
Do prac komisji może być zaproszony, w roli obserwatora z głosem doradczym, członek
Rady Nadzorczej. Radca prawny odpowiada za przebieg przetargu pod względem
zgodności z prawem.
2. Do zadań Komisji Przetargowej należy:
1) stwierdzenie ilości złożonych ofert;
2) ustalenie listy oferentów oraz sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
3) dokonanie analizy ofert i wybór najkorzystniejszej z nich lub stwierdzenie, że nie
wybrano żadnej ze złożonych ofert;
4) sporządzenie protokołu z przetargu.
§6
1. Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem lokalu, którego
dotyczy przetarg w siedzibie Spółdzielni Oferty składa się w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu.
2. Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta, PESEL, numer dowodu osobistego, datę ważności
dowodu osobistego lub firmę, adres siedziby i aktualny odpis KRS, REGON, NIP jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej;
b) numer telefonu oraz adres e-mail wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kontakt
telefoniczny i mailowy w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących przetargu;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z lokalem, jego stanem technicznym;
e) oferowaną cenę brutto;
f) określenie sposobu finansowania zakupu – gotówka, czy kredyt;
g) proponowany termin zawarcia aktu notarialnego;
h) informację o członkostwie w Spółdzielni i ilości posiadanych zasobów.
3. Oświadczenia i informacje muszą być datowane, opatrzone własnoręcznym podpisem,
oznaczeniem miejscowości.
4. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania
ofert.
§7
1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wnosi się w złotych polskich.
Wysokość wadium ustala Zarząd.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w określonej wysokości
i w wyznaczonym terminie.
3. Wadium wpłacane jest na rachunek bankowy Spółdzielni i winno znajdować się na nim
najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym termin końcowy składania ofert.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni od
zakończenia przetargu w kwocie nominalnej, z wyjątkiem ust.5.
5. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie złożył oferty lub nie stawił się przed Komisją
Przetargowa w II etapie przepada. Stosuje się w przypadku braku innych ofert w tym
przetargu.
§8
1. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
3. Komisja Przetargowa w terminie 3 dni roboczych, od dnia otwarcia ofert, przedstawia
Zarządowi Spółdzielni najkorzystniejszą ofertę.
4. Komisja wybiera do drugiego etapu przetargu oferty zawierające trzy najwyższe ceny.
Jeżeli liczba ofert złożonych w przetargu jest równa lub mniejsza niż 3 wszystkie oferty
kwalifikowane są do drugiego etapu.
5. Komisja przetargowa telefonicznie zaprasza oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do
drugiego etapu, na rozmowy w dniu następnym, po dniu otwarcia ofert. Ofertę oferenta,
który nie stawi się na rozmowy, uważa się za wycofaną w całości.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w drugim etapie Komisja Przetargowa kieruje się:
a) najwyższą zaoferowaną ceną;
b) sposobem finansowania zakupu lokalu- gotówka czy kredyt;
c) terminem zawarcia aktu notarialnego;
d) posiadaniem członkostwa w PSM.
e) oceną terminowości płatności w przypadku spełnienia kryterium z punktu d)
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria, przy
czym oferent może uzyskać (maksymalna ocena to 100 punktów):
a) najwyższą zaoferowaną ceną – 80 punktów;
b) sposobem finansowania zakupu lokalu- gotówka czy kredyt – maksymalnie 5 punktów
– przy czym kredyt 0 punktów, gotówka – 5 punktów;
c) terminem zawarcia aktu notarialnego – maksymalnie 5 punktów;
d) posiadaniem członkostwa w PSM – 5 punktów;
e) oceną terminowości płatności w przypadku spełnienia kryterium z punktu d) – 5
punktów.
§9
1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu. Protokół powinien
zawierać w szczególności następujące informacje:
a) termin, miejsce i rodzaj przetargu,
b) oznaczenie lokalu,
c) oznaczenie oferentów i zaoferowanych cen,
d) o oferentach dopuszczonych i nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
wraz z uzasadnieniem,
e) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu;
f) o dokonaniu wyboru oferenta (wybór najkorzystniejszej oferty) wraz
z uzasadnieniem lub informacje o nie wybraniu żadnej oferty lub informację
o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu wraz z uzasadnieniem,
g) imię, nazwisko i adres albo nazwa (firma) oraz siedziba osoby prawnej, której oferta
została wybrana,
h) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
i) data podpisania protokołu.
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
4. Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy przeniesienia odrębnej własności lokalu.
5. Datą zakończenia przetargu jest data podpisania protokołu z przebiegu przetargu.
6. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej protokół celem zatwierdzenia przez Radę.
§ 10
1. Zawiadomienie oferenta, który wygrał przetarg wysyła się następnego dnia roboczego od
daty zakończenia lub doręcza osobiście.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie doszło do wyboru
oferenta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żaden oferent nie spełnia
warunków przetargu.
§ 11
1. Wygrywający obowiązany jest w terminie 15 dni od daty wygrania przetargu wpłacić
na rachunek bankowy Spółdzielni całość ceny nabycia uzyskanej w wyniku przetargu,
pomniejszonej o kwotę wniesionego wadium, z zastrzeżeniem ust. 2. Datą wpłaty jest
data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
2. W przypadku finansowania zakupu kredytem oferent obowiązany jest w terminie 15 dni
od daty zakończenia przetargu zawrzeć ze Spółdzielnią przed notariuszem przedwstępną
umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu. Wpłacone wadium stanowi wówczas
zadatek, a wygrywający w umowie przedwstępnej obowiązany jest poddać się rygorowi
art. 777 kpc co do zwrotu podwójnej wartości zadatku w przypadku nie zawarcia umowy
przyrzeczonej, także w razie nie otrzymania kredytu. Zadatek pokrywa koszty związane
z organizacją przetargu, a w podwójnej wysokości koszty przeprowadzenie kolejnego
przetargu, jak i kosztów związanych z utrzymaniem lokalu w okresie od pierwszego
przetargu do następnego, wynikłego z nie dojścia do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej wyznacza się na 2 miesiące od dnia zawarcia
umowy przedwstępnej.
3. Zawarcie umowy o przeniesienie odrębnej własności lokalu w wyniku przeprowadzonego
przetargu nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpłacenia reszty ceny
tj. zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium. O miejscu i terminie zawarcia
umowy należy zawiadomić oferenta, który wygrał przetarg.
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z przeniesieniem
odrębnej własności lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego obciążają
wygrywającego przetarg. Nadto wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia
operatu szacunkowego oraz koszty uzyskania niezbędnych do przeniesienia odrębnej
własności lokalu dokumentów.
5. Wydanie lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego następnego dnia
roboczego po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność pod warunkiem przepisania
licznika energii elektrycznej, złożenia w Spółdzielni oświadczenia o ilości osób
zamieszkujących lokal w celu dokonania naliczeń oraz złożenia przez Spółdzielnię
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Nie stawienie się przez osobę, która wygrała przetarg w miejscu i terminie wskazanym w
celu zawarcia umowy bądź nie dokonanie wpłaty reszty ceny, bez względu na
okoliczności, w tym okoliczności niezależne od oferenta, jest równoznaczne z uchyleniem
się od zawarcia umowy, wobec czego Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy z
zachowaniem wadium i prawem dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość szkody przewyższa kwotę wpłaconego wadium.

§ 12
W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg w miejscu i terminie wskazanym w celu
zawarcia umowy bądź nie dokonała wpłaty reszty ceny umowę przeniesienia odrębnej własności
lokali zawiera się z oferentem, który złożył kolejno korzystną cenę.
§ 13
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia,
do momentu zakończenia przetargu, na każdym etapie przetargu bez podania przyczyny.
W takiej sytuacji Spółdzielnia niezwłocznie zwraca oferentom wpłacone wadium. Zwrot
wadium następuje zgodnie z § 7 ust. 4 zd. drugie Regulaminu. Zastrzega się także
możliwość zmiany warunków przetargu.
2. Informację o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu należy niezwłocznie podać do
publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Spółdzielni.

3. Osoby przystępujące do przetargu na przeniesienie odrębnej własności lokalu
zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszych zasad.
§ 14
1. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy jest Administratorem pozyskiwanych
od oferentów danych osobowych, na etapie postępowania przetargowego, w szczególności:
danych osobowych osób fizycznych będących właścicielami podmiotów przystępujących do
przetargu, członków organów lub pełnomocników reprezentujących oferentów będących
osobą fizyczną, osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą osobiście na
własny rachunek lub na zlecenie, osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktu
z zamawiającym.
2. Przetwarzane przez Administratora dane osób, o których mowa w ust. 1 zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podlegają prawnej ochronie.
3. Przetwarzanie danych osób, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne do realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Prawnie uzasadnionym celem Administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej w
interesie i z korzyścią członków Spółdzielni, poprzez podejmowanie działań przed
zawarciem umowy sprzedaży lokalu w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Administrator realizuje przy ogłoszeniu
o przetargu.
6. Oferty oferentów, którzy nie wygrali przetargu będą anonimizowane po zawarciu umowy
przenoszącej własność lokalu, którego dotyczyła złożona oferta.
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