
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa  

OGŁASZA POSTĘPOWANIE  

W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  

 

Sprzedający informuje, że przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki 

gruntu oznaczonej numerem 5/13 o powierzchni 2594 m2 wraz z prawem własności budynku 

administracyjnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Tarnowie przy  

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowie,  

VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TR1T/00067042/9. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 3180 m2 oraz 

wybrukowanym placem. Główna część budynku biurowego wybudowana w 1987 r. jest  

4 piętrowa i wyposażona w windę. W 2004 r. dokonano rozbudowy i modernizacji, w tym 

rozbudowano powierzchnię 434 m2. 

Dla terenów, na których położona jest ww. nieruchomość nie istnieje obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa (Uchwała Rady Miejskiej  

w Tarnowie Nr XI/214/99 z dnia 15 lipca 1999 r. z późn. zm.), nieruchomość położona jest  

w obszarze oznaczonym symbolem U – tereny usług. 

Nieruchomość nie jest objęta umowami najmu. Nie toczy się wobec niej żadne postępowanie 

sądowe, ani administracyjne. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń nie wpisanych 

w księdze wieczystej. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wystąpiła do Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności 

przejazdu i przechodu przez działkę nr 5/13 na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika 

wieczystego działki nr 5/14, 15/16, 15/17, 15/24, 15/25 i 15/26. 

Sprzedający zastrzega sobie możliwość przekazania nieruchomości nabywcy do czasu 

przeniesienia wszystkich pracowników ze sprzedawanego budynku do innej lokalizacji, jednak 

nie później niż do 01.10.2020 r.   

 

Cena wywoławcza netto wynosi 8 900 000,00 zł.  

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej           

w dniu sprzedaży. 

Informacje na temat wadium 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 445 000,00 zł. 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  



2.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:  

31 1140 1977 0000 5803 0100 1001; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych;  

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

Wadium w pieniądzu powinno zostać wniesione nie później niż dwa dni robocze przed 

wyznaczonym w Ogłoszeniu ostatnim dniem do składania ofert tj. do dnia 26.06.2020 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godz. 14:00. 

Miejsce składania ofert  

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul.  Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa. 

Osoba udzielająca informacji: 

Informacji o przedmiocie i warunkach Postępowania oraz możliwości zapoznania się ze stanem 

faktycznym i prawnym Nieruchomości udziela Rafał Bobik, tel. 885-540-070, e-mail: 

rafal.bobik@gaz-system.pl, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 

Informacje dodatkowe: 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym Wzór formularza ofertowego 

wywieszona jest w Oddziale Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w 

Tarnowie, 33-152 Pogórska Wola 450, a także na stronie internetowej Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia lub warunków Postępowania, 

zamknięcia lub zawieszenia Postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania 

Postępowania bez podania przyczyny, aż do momentu zawarcia Umowy. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

 

 


