Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
AMW SINEVIA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Paderewskiego 6
(NIP 701-03-03-102, REGON 142989877) tel. 22 101-21-00 do 03, fax 22 101-21-04, e-mail: biuro@amwsinevia.pl
www.amwsinevia.pl na podstawie dokumentu pt. „Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod
firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim”
(dalej Zasady)
OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki
w obrębie 0035 8, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, obejmującej działkę o nr ewid.: 56/17
(powstałą na skutek podziału nieruchomości o nr ewid. 56/5 na dwie działki o nr ewid. 56/17 i 56/18),
o pow. 2010 m², zabudowanej budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy 481,76 m²,
o powierzchni użytkowej 712,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1N/00072414/5
I.

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

OPIS
Nieruchomość jest położona w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 6 w województwie
mazowieckim, w powiecie nowodworskim, zlokalizowana w centralnej części Nowego Dworu Mazowieckiego. W pobliżu
nieruchomości znajdują się budynki o charakterze administracyjnym, oświatowym, mieszkaniowym, usługowym, obiekty
i tereny rekreacyjno-sportowe np. Starostwo Powiatowe, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, szkoła
podstawowa i gimnazjum, sklepy wielobranżowe takie jak np. Lidl, Biedronka, Kaufland oraz stacja PKP.
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Fragment mapy z podziałem z zaznaczoną nieruchomością do sprzedaży
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Zdjęcia nieruchomości
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Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Działka o nr ewid. 56/17 o pow. 0,2010 ha zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 712,25 m2
wybudowanym w 1911 r. wolnostojącym, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym,
złożonym na planie prostokąta z widocznym wysuniętym środkowym ryzalitem (elewacja frontowa) mieszczącym wejście
główne i klatkę schodową. Technologia wykonania budynku tradycyjna, ściany murowane z cegły ceramicznej, klatka
schodowa betonowa, wylewana z widocznymi belkami stalowymi, wykończone lastryko, stropy nad 2 kondygnacją
mieszane – w większości drewniane, lokalnie typu DMS, nad klatką schodową wylewany, gruzobetonowy.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej (płatwiowy z dwoma ścianami stolcowymi ukośnymi), lokalnie nad dwiema
byłymi bocznymi klatkami schodowymi stropodach odcinkowy. Dach kryty blachą płaską łączoną na rąbek stojący.
Kominy tynkowane z płaskimi czapkami betonowymi. Ryzalit środkowy budynku wyniesiony względem istniejących ścian
osłonowych – z daszkiem dwuspadowym.
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, pod numerem 154, co wiąże się z ochroną gabarytów w zakresie
wysokości budynku, kształtu dachu oraz elementów wystroju i kształtowania elewacji. Brak możliwości dobudowania
kondygnacji.
Teren działki częściowo ogrodzony ogrodzeniem z przęseł stalowych oraz płotem z siatki na metalowych słupkach.
Nieruchomość jest wyposażona w instalację: wodną, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie oraz instalację
elektryczną, które nie posiadają wydzielonych liczników. Przyszły inwestor będzie musiał wykonać indywidualne
przyłącza po wystąpieniu o warunki techniczne przyłączenia do gestorów sieci.
Istnieje możliwość wynajęcie miejsc parkingowych znajdujących się na sąsiedniej działce.
Budynek wyposażony w hydranty DN 25 z – po jednym na każdej kondygnacji. Dodatkowo w ul. Paderewskiego
umieszczony jest hydrant zewnętrzny, zasilany z sieci miejskiej.
Budynek poddawany jest corocznej kontroli stanu technicznego, z której wynika iż wymagany jest remont w zakresie
następujących elementów konstrukcyjnych budynku: fundamentów, elewacji, stropu, dachu, stolarki okiennej.
II.

INFORMACJE O SKŁADANIU ZGŁOSZEŃ

CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1 200 000 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych netto).
Do uzyskanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
WADIUM
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 120 000 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2020 r.
w pieniądzu na konto AMW SINEVIA Sp. z o.o. prowadzone przez bank PKO SA Warszawa nr rachunku 82 1240 6292
1111 0010 3708 7233 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny nieograniczony– sprzedaż budynku przy
ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim.”
Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.
Wadium:
a) przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży
w terminie wskazanym przez Spółkę,
b) wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży
c) podlega zwrotowi po: zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu postępowania wynikiem
negatywnym.
DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: 07.10.2020 r. godz. 10.00
Miejsce składania ofert: siedziba spółki AMW SINEVIA Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki, Kancelaria (I piętro)
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Oferta w sprawie przetargu składana w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób:
„Przetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż budynku przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze
Mazowieckim”, winna w szczególności zawierać:
1) nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres Oferenta (odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne
dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie),
1) oryginał dowodu wniesienia wadium,
2) datę sporządzenia oferty,
3) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
4) oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego
zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa,
5) oznaczenie terminów związania z ofertą,
6) oświadczenia osób, które chcą wziąć udział w przetargu pisemnym nieograniczonym, według wzorów
stanowiących Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
DATA I MIEJSCE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6, II piętro, sala konferencyjna p. 213.
WIZJA LOKALNA
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 16.09.2020 r. do 02.10.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Panią Karoliną Gajownik, tel. 607 490 766 lub Panią Justyną Jaworską – Goliasz, tel. 602 281 077.
ZAWARCIE UMOWY
I ZŁOŻENIE ZABEZPIECZEŃ
1) Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki w formie
uchwały.
2) O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży składnika aktywów Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta
wyłonionego jako nabywcę w terminie 14 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy
zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wyników postępowania przez
Zarząd Spółki w formie uchwały.
3) Wybór kancelarii notarialnej dokonuje Spółka
4) Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze sprzedażą składnika aktywów trwałych ponosi jego nabywca.
5) O zatwierdzeniu wyniku postępowania oraz dacie podpisania umowy w formie aktu notarialnego Oferent
zostanie poinformowany na piśmie.
6) Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej na 2 dni
przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności składników aktywów trwałych. Cenę uważa się za
zapłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez Spółkę.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Oferent przed przystąpieniem do postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą
AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim” dostępnych w
siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.amwsinevia.pl
Informujemy również, iż:
1) nieruchomość, nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,
2) w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne
3) zbycie nieruchomości nie jest uzależnione od konieczności uzyskania zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2
„Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim”.
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4) Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu
nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia
stosownej umowy.
Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia;
2. Informacja o ochronie danych osobowych
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ................................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem* się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu
przetargu;
2) zapoznałam/zapoznałem* się i akceptuję bez zastrzeżeń „Zasady zbywania składników aktywów trwałych
Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim;
3) przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu;
4) zapoznałam/zapoznałem* się z treścią ogłoszenia o przetargu;
5) zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Informacji o ochronie danych
6) Ja*/podmiot,
który
reprezentuję*jestem/nie
jestem*cudzoziemcem
w
rozumieniu
ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

.................................................
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tel. +48 22 101 21 00, fax: +48 22 101 21 04,
e-mail: biuro@amwsinevia.pl, www.amwsinevia.pl

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ................................

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze

Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: krystyna.antoszkiewicz@sinevia.pl, tel.: 607 403 670
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania na zbycie

składników aktywów trwałych-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w przeprowadzeniu niniejszego
postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, aniżeli na zgłoszenie roszczeń prawem

przewidzianych;
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla przeprowadzenia niniejszego

postępowania.
Zapoznałam/-em się,
................................................................
(czytelny podpis)
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