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                                                                                      Zał. nr 2 do Uchwały Nr  127  
                                                                               Rady  Nadzorczej  z dnia 03 lipca 2015r. 
 

Regulamin 
określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie 
i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w PSM „Przymorze” 

(sprzedaży mieszkań) z wyłączeniem przekształceń praw do lokali. 
 

§ 1 
1. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni i po uzyskaniu pozytywnej opinii   
    właściwej Rady Osiedla wyraża zgodę na sprzedaż wytypowanych lokali   
    mieszkalnych w drodze przetargu pisemnego. 
2. Cenę wywoławczą mieszkania stanowi kwota wskazana przez rzeczoznawcę   
    majątkowego w operacie szacunkowym. 
 

§ 2 
1. Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż mieszkań należy do obowiązków Zarządu     
    Spółdzielni. Koszt ogłoszenia prasowego pokrywany jest ze środków przypisanych   
    do danej Administracji, na terenie której znajduje się lokal przeznaczony na   
     sprzedaż. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu Zarząd powołuje Komisję Przetargową ze    
    wskazaniem Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji Przetargowej wchodzą :  
    Kierownicy Administracji na terenie której znajdują się  lokale,  przedstawiciele  
    Rady Nadzorczej,  przedstawiciele  właściwej Rady Osiedla oraz pracownik Działu  
    członkowsko-  mieszkaniowego  Spółdzielni.    
3. W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, jeżeli wpłacą wadium w wysokości   
    5 % ceny wywoławczej w wyznaczonym terminie. 
4. Wadium wnoszone jest przelewem na konto Spółdzielni w banku Pekso S.A.  
    IV/Gdańsk. Wymagane jest, aby kwota wpłacanego przez oferenta wadium była   
    zaksięgowana na koncie bankowym Spółdzielni. 
5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni w razie gdy wygrywający przetarg   
    nie dokona wpłaty ceny sprzedaży mieszkania w  terminie 45 dni od dnia   
    zakończenia przetargu i nie spełni wymogów określonych w § 8  ust. 1 niniejszego   
    Regulamin. W takim wypadku oferta wygrywającego przestaje wiązać Spółdzielnię.            
6. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, Spółdzielnia zwraca wadium nie później   
    niż w następnym dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) po zakończeniu przetargu.   
     Za datę zwrotu uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Spółdzielni   
     kwotą wadium.  
    Wadium zwracane jest na wskazane przez oferenta konto bankowe. 
7.  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się w poczet ceny   
     nabycia. 

§ 3 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

a/ osoby będące członkami komisji przetargowej, ich małżonkowie, zstępni, 
małżonkowie zstępnych, wstępni, małżonkowie wstępnych, rodzeństwo, 
b/ członkowie Zarządu Spółdzielni i ich małżonkowie. 
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§ 4   
1. Spółdzielnia ogłasza przetarg w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie   
    Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli. 
2. Ogłoszenie powinno zawierać: 

a) informację o lokalu wystawionym na przetarg: adres lokalu jego powierzchnię,   
    kondygnację,  

      b) cenę wywoławczą, 
      c) wysokość, termin i miejsce wpłacenia wymaganego wadium, 
      d) miejsce i termin składania ofert, 
      e) miejsce i termin przetargu, 
      f) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
      g) informację, w jakim przypadku wadium przepada, 
      h) informację o możliwościach zapoznania się  z niniejszym Regulaminem 
      i) określenie terminów i godzin w których oferenci mogą zapoznać się z lokalem. 

§ 5 
1. Przetarg odbywa się w siedzibie Spółdzielni – budynku Zarządu. 
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu, oprócz wniesienia wadium jest  złożenie 
    oferty w formie pisemnej w  zamkniętej kopercie.  
       a/  koperta powinna być zaklejona ,a na odwrocie w miejscu sklejenia  oferent 
            umieszcza swoją parafkę ,     
        b/ koperta  powinna  być opisana  imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem   
           „Przetarg na mieszkanie”  i  termin  przetargu”,                   
        c/ oferta powinna być złożona we wskazanym w  ogłoszeniu terminie  i zawierać: 
               - imię, nazwisko, adres zamieszkania ,  
               - w przypadku osób prawnych firmę i siedzibę i wypis z KRS, 
               - oferowaną cenę,  
               - podpis uczestnika pod ofertą. 
 3. Złożenie oferty powinno nastąpić  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia i   
     godziny  wskazanych w ogłoszeniu . 
     Osoba przyjmująca kopertę z ofertą nadaje jej kolejny numer , zgodnie z   
      kolejnością złożenia oferty , opieczętowuje ją w miejscu sklejenia i  wpisuje na   
      listę  złożonych ofert.   
4. Uczestnicy przetargu winni być obecni w siedzibie Spółdzielni – budynku Zarządu   
    w czasie jego odbywania we wskazanym przez Komisję miejscu.   
5. Otwarcie ofert  jest jawne. Dokonuje go Przewodniczący Komisji Przetargowej. 
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w  opisaniu  koperty   
     bądź jej otwarciu przed rozpoczęciem przetargu , Komisja Przetargowa nie   
     dopuszcza oferty do przetargu.” 
7. W wypadku   unieważnienia przetargu lub braku  ofert spełniających wymogi   
    niniejszego Regulaminu, Komisja Przetargowa może  obniżyć cenę wywoławczą  o  
    5% i postanowić o przeprowadzeniu kolejnego  przetargu.  
8. W przypadku nie dojścia do skutku kolejnych  przetargów Komisja Przetargowa   
     może każdorazowo obniżyć cenę wywoławczą o 10%.    
  

§ 6 
Podstawowym kryterium wyboru złożonej oferty jest najwyższa oferowane cena 
określona w ofercie. 
W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, 
przeprowadza się  licytację pomiędzy oferentami  w czasie bezpośrednim po otwarciu 
ofert. 
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§ 7 

1.Z przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 
- termin i miejsce przetargu, 
- skład Komisji przetargowej, 
- oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu, 
- wysokość ceny wywoławczej, 
- wskazanie złożonych ofert oraz wzmiankę o ofertach odrzuconych, 
- imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg, 
- oferowaną cenę nabycia prawa do lokalu zawartą w wybranej ofercie, 
- w wypadku nie dojścia przetargu do skutku zaznaczenie tej okoliczności, 

2. Do protokołu załącza się złożone oferty wraz z kopertami. 
3. Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji. 
4. Po dokonaniu wyboru oferty Przewodniczący Komisji, zaprasza zgromadzonych   
    uczestników do pomieszczenia w którym obradowała Komisja oraz ogłasza o jego   
    wyniku wskazując osobę wygrywającą oraz cenę zawartą w wybranej ofercie,   
    jednocześnie zamykając przetarg. 
 

§ 8 
1. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nabędzie prawo odrębnej własności do   
    lokalu po spełnieniu warunków określonych w Statucie, Spółdzielni tj.: 

- dokona zapłaty ceny na rachunek bankowy Spółdzielni wskazany na 
pisemnym druku przez pracownika Działu Członkowsko Mieszkaniowego w 
terminie 45 dni od dnia zakończenia przetargu,  

- przejmie protokólarnie mieszkanie w aktualnie istniejącym stanie 
technicznym oraz  podpisze akt notarialny ustanowienia odrębnej własności 
lokalu oraz umowę sprzedaży i pokryje koszty tego aktu, 

- złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.  
2. Termin uiszczenia ceny nabycia upływa w ciągu 45 dni od dnia zakończenia   
    przetargu. 
3. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do złożenia „oświadczenia” wg   
    wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 

§ 9 
Komisja może unieważnić przetarg, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W 
takim wypadku Przewodniczący Komisji powiadamia Uczestników o unieważnieniu 
przetargu w  terminie i w miejscu jego przeprowadzenia. 

 
§ 10 

Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze”  nr  127   z dnia  03 .07.2015 r.  i obowiązuje z dniem podjęcia. 
 
 
                                                 Sekretarz                                     Przewodniczący                                                                
                                           Rady Nadzorczej                               Rady Nadzorczej 
     
                                          mgr    Bronisław Gunkowski                   mgr inż. Adam Kmieć 
 
 
 


