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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu 

ul. H. Wieniawskiego 1 

61-712 Poznań 

tel. 61 829-44-53 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI 

PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

 

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, 

będącego własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

położonego w Poznaniu przy ul. Kolejowej 40 / 9. 

 

 

 

 

 

wraz 

ze szczegółową informacją o przedmiocie  sprzedaży 
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1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest lokal 

mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kolejowej 40 w Poznaniu, o powierzchni 

użytkowej 106,67 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 4,84 m2, położony na II piętrze 

kamienicy wraz z udziałem ułamkowym w częściach wspólnych nieruchomości (gruntu i 

budynku) wynoszącym 11151/390850 części, na działce nr 175 o pow. 957 m2 oraz 

działce nr 176 o pow. 866 m2, zapisany w księdze wieczystej nr KW PO1P/00220770/0, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.  

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży zawarte są w załączniku  

nr 1 do warunków przetargu. 

3. Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu mieszkalnego została ustalona na kwotę:  

370.000,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 
 

4. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: 

 

„Przetarg – oferta na zakup lokalu mieszkalnego nr 9  

przy ul. Kolejowej 40 w Poznaniu” 

 

należy przesłać lub złożyć w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1 w 

Poznaniu, Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości, pokój nr 308 (III piętro) –  

do dnia 15 czerwca 2018 r., do godz. 11.00. 
Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu 

notarialnego. 
  

5. Oferta winna zawierać:  

- dane o oferencie tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, 

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości 

prawnej – aktualny wypis z rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, właściwe pełnomocnictwa, 

- datę sporządzenia oferty, 

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i że w związku                 

z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu sprzedaży,     

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 

zastrzeżeń, 

- oferowaną cenę, 

- w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności 

majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do 

przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że 

lokal będzie nabywany z majątku odrębnego.  

 

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty  wadium. 

 

6. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłacenie w 

walucie polskiej (w pieniądzu) wadium (10%) od ceny wywoławczej podanej w pkt. 3, na 

rachunek bankowy UAM, prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.,  

nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. Datą wniesienia wadium jest data uznania 

rachunku bankowego UAM.  

7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub po 

zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym (jednak nie później niż przed upływem 5 

dni). 
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8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet 

ceny nabycia lokalu, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy 

przyrzeczonej przenoszącej własność lokalu mieszkalnego, wadium przepada na rzecz 

Sprzedającego. 

9. Ofertę podpisują zainteresowane osoby fizyczne, w przypadku osób prawnych – osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy. 

10. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu. 

11. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin lokalu w dniach: 

a) 5 czerwca 2018 r., w godz. 13.00-14.00;                

b) 12 czerwca 2018 r., w godz. 16.00-17.00.  

12. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1                  

w Poznaniu (61-712), dnia 15 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, w pokoju nr 210. 

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi 

nabywca lokalu. 

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia 

uzasadnionych przyczyn. 

15. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że  

konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia. 

16. O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na 

piśmie.  

17. Sprzedaż lokalu nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

18. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako 

jedyne kryterium zaoferowaną cenę. 

19. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość 

ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, 

którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie 

dodatkowego przetargu.  

20. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne 

postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, 

dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

21. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 1.000 zł (tysiąc złotych). 

22. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 

23. W przypadku gdy zwycięzca przetargu nie dokona wpłaty oraz nie zawrze umowy 

przenoszącej własność w ustalonym terminie, zwycięzcą zostanie osoba której oferta 

zajęła drugie miejsce. 

24. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż 

w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.  

25. Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży 

nabywca lokalu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia lokalu, pomniejszoną o kwotę 

wpłaconego wadium. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a 

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu 

należności na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

wskazany w pkt. 6. 

26. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278,                  

tekst jednolity) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, 

przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie 

właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną 

ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.  
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W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

27. Koszt sporządzania umowy przyrzeczonej ponosi nabywca. 

28. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pan Maciej Szymański - 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1 – pokój nr 308 (III 

piętro), tel. 61 – 829 – 44 – 53, e-mail: macszym@amu.edu.pl  

29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

30. Złożenie oferty w ramach niniejszego przetargu spowoduje, że Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań (dalej jako UAM) 

będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w treści oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 

Rozporządzenia 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) (Dz.UE.L.2016.119.1) jako dane 

niezbędne do zwarcia ewentualnej umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu.  

31. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo 

wyjaśnić z Inspektorem Danych Osobowych – mail kontaktowy iod@amu.edu.pl. 

32. Państwa dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez UAM wyłącznie w 

celu rozpatrzenia oferty i udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym, a w 

przypadku wyboru Państwa oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 

33. Państwa dane osobowe, w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej, 

zostaną przekazane: notariuszowi, Urzędowi Miasta Poznania (korekta deklaracji na 

podatek od nieruchomości), administratorowi lokalu oraz zarządcy przedmiotowej 

Wspólnoty Mieszkaniowej. 

34. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu 

umowy lub udziału w przetargu, maksymalnie 10 lat. 

35. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że realizacja praw w zakresie ograniczenia przetwarzania 

danych lub ich usunięcia może uniemożliwić zawarcie umowy lub udział w 

przedmiotowym przetargu. 

36. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 


