
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  NA ZBYCIE  POWIERZCHNI  STRYCHOWEJ 
 
 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
 przy ulicy Dąbrowskiego 13-15  w Rzeszowie,  

reprezentowana przez  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  

w Rzeszowie przy ul. płk. L. Lisa-Kuli 13A 
 

ogłasza  
 

 przetarg pisemny nieograniczony na zbycie powierzchni  strychowej  w celu adaptacji na lokale 
mieszkalne o  powierzchni całkowitej  397,45 m2  w  tym około 260 m2 powierzchni  użytkowej   
o wysokości   powyżej 1,90 m położonej  nad 3-cią kondygnacją  w budynku przy  
Dąbrowskiego 13-15 w Rzeszowie. 
 

I. Wymagania co do oferty:         
        

W ofercie należy ująć zobowiązanie się oferenta do wykonania kompleksowej dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie powierzchni strychowej o   
powierzchni całkowitej 397,45 m2  w tym  około 260 m2 powierzchni  o wysokości  powyżej 1,90 m 
na samodzielne lokale mieszkalne. Inwestor zobowiązuje się do samodzielnego uzyskania 
niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń od uprawnionych instytucji oraz realizacji we własnym 
zakresie i na własny koszt przedmiotowej inwestycji. Wspólnota Mieszkaniowa nie ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku  odmowy zgody na adaptację na lokale mieszkalne. 

Oferent powinien także złożyć oświadczenie, iż wszelkie wydatki związane z tworzeniem 
dokumentacji ponosi na własny koszt i ryzyko w przypadku nie uzyskania wymaganych prawem 
zezwoleń lub pozwoleń, lub w przypadku nie przystąpienia do umowy przeniesienia własności 
lokalu z przyczyn jego dotyczących. 

Oferent składa oświadczenie iż zapoznał się z dokumentami i regulaminem przetargu, oraz 
oświadczenie, że posiada wystarczające środki finansowe do wykonania przebudowy i nabycia 
wydzielonych  lokali  za cenę wskazaną w ofercie – nie niższą niż wskazaną w  operacie 
szacunkowym opracowanym  przez rzeczoznawcę majątkowego  Elżbietę Barłowską   we wrześniu 
2021  roku. 

W ofercie oferent wskazuje kwotę jaką jest skłonny zapłacić za powierzchnię  strychową w celu 
adaptacji na lokale mieszkalne lub w wyniku której powstaną samodzielne lokale mieszkalne 
będące przedmiotem nabycia, po wykonaniu ich we własnym zakresie i na własny koszt . 

Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż kwota ustalona przez rzeczoznawcę 
majątkowego  Elżbietę Barłowską w Operacie szacunkowym  z 07.09.2021 roku 
 tj. 237 000 złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych ). 
 Komunikacja między Sprzedającym a Oferentem odbywa się drogą elektroniczną przez 
adres: sekretariat@mzbm.rzeszow.pl 
 Oferta winna być wypełniona czytelnie trwałym tuszem  oraz podpisana własnoręcznie  
czytelnie imieniem i nazwiskiem. 
 Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 
- nie wpłacono wadium lub wpłacono po terminie 
- jeżeli do oferty nie dołączono podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenia 
- jeżeli ofertę podpisała osoba nie posiadająca uprawnienia do reprezentacji Oferenta i prawa tego 
nie wykazała dokumentem wraz ze składaniem oferty 
- w przypadku złożenia oferty drogą inną niż papierowa. 
 



II. Informacje i regulamin  
 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik ROM III pod nr telefonu 602 156 975. 
Regulamin niniejszego przetargu, treść uchwały nr 4/2021  Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
Dąbrowskiego 13-15  z dnia 25.04.2021 r., wzór uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
podejmowanej w formie aktu notarialnego, o której mowa w Regulaminie, można pobrać w 
siedzibie MZBM Sp. z o.o.  przy ul. płk L. Lisa-Kuli 13A , pokój nr 4 lub 11  w godz. 7:15-15:15.  

Ustalenie terminu oględzin powierzchni strychowej  oraz dostępu do niej – pod nr telefonu   
17 8548753. 

 
 
III. Termin i miejsce składania ofert 
 

Oferty podpisane  przez osoby uprawnione do reprezentacji  należy składać w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „oferta dla WM Dąbrowskiego 13-15 w Rzeszowie”  w siedzibie  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 13A   
pokój nr 15 w godzinach 7:15 - 15:15  do dnia 11.01.2022r.   
 
Oferty nie mogą być składane drogą elektroniczną.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2022r.  o godz. 12:00 w siedzibie MZBM Sp. z o.o.  
przy ul. płk. L. Lisa-Kuli 13A, pokój nr 28 (świetlica). 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata do dnia 11.01.2022 r. wadium w wysokości  
23 000 zł. na rachunek bankowy nr 83 1240 2614 1111 0010 7088 7339. Przelew należy 
zatytułować „Przetarg WM Dąbrowskiego 13-15”.  
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek. 
 
Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na 10 dni przed  zebraniem WM, na którym zostanie 
podjęta uchwała w formie aktu notarialnego.  
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,  
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od obowiązku wpłaty ceny nabycia, wadium przepada 
na rzecz  Wspólnoty Mieszkaniowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni. 
 
O wyniku przetargu MZBM Sp. z o.o. poinformuje na stronie internetowej www.mzbm.rzeszow.pl 
oraz  poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. płk. L. 
Lisa-Kuli 13A  i Rejonach Obsługi Mieszkańców nr I - IV 
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości  przy ulicy Dąbrowskiego 13-15 w Rzeszowie, 
reprezentowana przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Rzeszowie przy ul. 
płk. L. Lisa-Kuli 13A , zastrzega  sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.  

 


