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§ 1  

Sprzedający 
 

"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie 
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa 
NIP 5262557278, REGON 017319719 
 

§ 2. 

Oznaczenie postępowania 
 

1. Postępowanie, które dotyczy niniejszych warunków przetargu oznaczone jest znakiem 
PAG1f-0250-P/03/2016. Oferenci zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 
oznaczenie we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 
zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa 
sprzedaży w formie aktu notarialnego, sporządzane będą w języku polskim. 

 
§ 3. 

Tryb postępowania 
 

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa. 

 
§ 4. 

Przedmiot przetargu 
 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wrocław przy Placu Staszica 50 wraz  
z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości 
stanowiących własność ″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. w Warszawie. 

2. Na omawianą nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, 
stanowiącej działkę gruntu nr ew. 17/19 obręb 0051 Kleczków, o pow. 11 919 m2,  
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych Nr WR1K/00276429/8 wraz z prawem własności budynków i budowli 
posadowionych na tej Nieruchomości.  

3. W dziale III księgi wieczystej nr: WR1K/00276429/8 znajdują się wpisy o ograniczonych 
prawach rzeczowych i dotyczą: 

- służebności przesyłu polegające na prawie nieodpłatnego i nieograniczonego 
dostępu do urządzeń będących własnością Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o.  
i jej następców prawnych, 

- służebności przesyłu polegające na prawie eksploatacji oraz nieograniczonego 
dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, stanowiące własność PKP 
Energetyka S.A. i jej następców prawnych, 

- prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 
21.081997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

4. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy Placu Staszica 50 traktowana jest 
funkcjonalnie jako Zespół Dworca Wrocław Nadodrze. Właścicielem gruntów jest  
Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynków i budowli jest 
Spółka Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Działka ma kształt 
wielokąta, teren płaski. Dojazd kołowy i pieszy do nieruchomości odbywa się od Placu 
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Staszica drogą utwardzoną. Od wschodu działka graniczy z działką nr 17/14 i 17/16,  
od północy z działką nr 17/12 na której zlokalizowane są tory i perony. Od zachodu 
przylegają działki nr 17/4 – są to tereny zielone i działka nr 17/3 zabudowana budynkiem 
mieszkalnym. Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta, w obrębie 
Kleczków. Bliskie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny 
niezabudowane – zielone – Park Stanisława Staszica. Na placu Staszica przed Dworcem 
znajdują się przystanki końcowe regularnych linii autobusowych zapewniających 
połączenia z miejscowościami leżącymi na północ od Wrocławia, plac ten stanowi ważny 
węzeł komunikacyjny Wrocławia. Na terenie Nieruchomości występuje sieć: 
elektroenergetyczna, wodociągowa,  kanalizacyjna, c.o., gazowa oraz teleinformatyczna.  
Dla Nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. Nie wyklucza się, że przez grunt mogą przebiegać inne sieci uzbrojenia podziemnego, 
w tym przypadku, nabywca Nieruchomości zabudowanej nie będzie wnosił wobec 
sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia użyteczności 
nieruchomości. 

6. Charakterystyka budynków posadowionych na Nieruchomości objętych przedmiotem 
sprzedaży: 

 Budynek dworca: w środkowej części czterokondygnacyjny, części boczne 
trzykondygnacyjne o funkcji określonej jako budynki transportu i łączności. Został 
wzniesiony w 1868 r. z pełnej ceramicznej cegły nieotynkowanej ma długość 190 m. 
Styl architektoniczny nawiązuje do modnych w Niemczech w latach 60 
dziewiętnastego wieku stylów historyzujących. Budynek Dworca wpisany jest do 
rejestru zabytków miasta Wrocławia decyzją Nr A/2500/344/Wm z dnia 21 stycznia 
1977 r. 
Powierzchni zabudowy 2 019 m2 Powierzchnia użytkowa 5 551,75 m2 

 Budynek biurowy z wiatą: wybudowany w 1921 r. o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, 
liczba kondygnacji nadziemnych – 1, niepodpiwniczony.  
Powierzchni zabudowy 23 m2 Powierzchnia użytkowa 18,46 m2. 

 Budynek ekspedycji towarowej: wybudowany w 1921 r. o konstrukcji tradycyjnej, 
murowanej, liczba kondygnacji nadziemnych – 2, niepodpiwniczony.  
Powierzchni zabudowy 342 m2 Powierzchnia użytkowa 370,60 m2. 

 W skład budowli wchodzi: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, droga kołowa mur 
oporowy, plac ładunkowy, lampy wolnostojące, płot metalowy z bramą ciąg chodników 
dla pieszych oraz dwie rampy. 

7. Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem 
Biura Administracyjno-Gospodarczego - Panem Radosławem Strojnym, nr tel. 603 
137 123. 

8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000,00 zł. (osiem milionów 
złotych) netto. 

§ 5 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Sprzedający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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§ 6 

Warunki udziału i sposób przygotowania Ofert w postępowaniu przetargowym 

1. W postępowaniu przetargowym jako Oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią 
warunki określone w niniejszych warunkach przetargowych i złożą Ofertę w terminie, 
sposobie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargowych. 

2. Sprzedający nie dopuszcza składania Ofert częściowych. 

3. Oferent może złożyć w I etapie tylko jedną Ofertę. 

4. Oferenci pod rygorem niedopuszczenia do przetargu są zobowiązani do złożenia: 

1) Oferty, która powinna być złożona na formularzu OFERTA, sporządzonym zgodnie ze 
wzorem, określonym w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargowych; 

2) w przypadku: 

a) osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi 
i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszych warunków przetargu; 

b) pozostałych osób fizycznych – (informacji) dokumentów potwierdzających 
tożsamość Oferenta; 

c) cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 
z późn. zm.) w przypadkach określonych ustawą – zezwolenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy 
zgoda jest wymagana; 

Uwaga: W przypadku składania kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 4 
pkt 2, muszą one zawierać poświadczenie ich zgodności z oryginałem, przez 
osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów. 

3) pełnomocnictwa do złożenia Oferty i zaciągnięcia zobowiązania, o ile prawo to nie 
wynika z innych dokumentów złożonych przed rozpoczęciem przetargu. W przypadku 
gdyby, pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub 
umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy przedłożyć również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, 

4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości zabudowanej 
i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do warunków przetargowych), 

5) pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do warunków przetargowych 
(dotyczy osób fizycznych). 

5. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Sprzedający określił wzory 
w niniejszych warunkach przetargowych, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami.  

6. Sprzedający nie wymaga od Oferenta zachowania nagłówków oraz ich numeracji 
wprowadzonej w niniejszych warunkach przetargu. 

7. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób 
czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu 
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usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, 
długopis itp.). 

8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Oferenta lub – w przypadku 
Oferentów wspólnie ubiegających się o nabycie nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 

9. Sprzedający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 
umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

10. Wszelkie zmiany w treści Oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
datowane i podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

11. Sprzedający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 

12. Załączone do Oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym 
muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Oferenta. 

13. Wszystkie strony Oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 
§ 6 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez 
Oferenta. Warunki te nie stanowią o treści Oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem Oferty, jednakże wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego 
wyniknąć będą obciążały Oferenta. 

15. Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, sporządzoną zgodnie z ww. zaleceniami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno składać się z dwóch kopert: 

z koperty wewnętrznej opatrzonej napisem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oraz koperty zewnętrznej opatrzonej napisem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie, 
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

….……………………………………………………………………………………………….. 
nazwa (firma) i adres (siedziba) Oferenta 

OFERTA w postępowaniu Nr PAG1f-0250-P/03/2016 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  

położonej w miejscowości Wrocław przy Placu Staszica 50 
 
 

”Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie, 
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

OFERTA w postępowaniu Nr PAG1f-0250-P/03/2016 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  

położonej w miejscowości Wrocław przy Placu Staszica 50 
 

Nie otwierać przed terminem otwarcia Ofert. 
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§ 7. 

Miejsce i termin składania Ofert I etapu przetargu 
 

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 28.11.2016 r. do godziny 10.00. 
w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14a,  
pokój nr 49 (kancelaria). 

2. W przypadku złożenia Oferty po terminie składania Ofert Sprzedający niezwłocznie 
zawiadomi Oferenta o złożeniu Oferty po terminie oraz zwróci Ofertę. 

3. Otwarcie Ofert jest niejawne. 
 

§ 8. 

II etap przetargu 
 

1. Po dokonaniu weryfikacji złożonych przez Oferentów Ofert wraz z wymaganymi 
dokumentami pod kątem ich zgodności z warunkami przetargowymi  
w etapie I Sprzedający pisemnie zaprosi do udziału w II etapie w drodze negocjacji 
wszystkich Oferentów, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. II etap przetargu odbędzie się w drodze negocjacji. 

3. Negocjacje dotyczą sprecyzowania ostatecznych warunków transakcji, w tym ustalenia 
warunków umowy sprzedaży Nieruchomości. Negocjacje nie mogą prowadzić  
do wprowadzenia w treści Oferty zmian niekorzystnych dla Sprzedającego. 

4. Negocjacje, odbywają się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego 
Komisji Przetargowej. Po zakończeniu negocjacji, Oferenci, w terminie wyznaczonym 
przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, który nie może być krótszy niż 7 dni  
od daty zakończenia negocjacji, składają Oferty ostateczne zawierające oferowaną cenę 
zakupu Nieruchomości ze wskazaniem warunków i terminów jej zapłaty. 

 

§ 9. 

Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze 
Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert 

 
1. Kryterium oceny Ofert w niniejszym postępowaniu jest cena. 

2. Najkorzystniejszą Ofertą jest Oferta o najwyższej cenie. 

3. Ocena zgodności Ofert z wymaganiami Sprzedającego przeprowadzona zostanie 
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej 
Ofercie według formuły spełnia / nie spełnia. 

4.  Przedstawienie przez Oferenta informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego skutkować będzie wykluczeniem 
Oferenta z prowadzonego postępowania. 
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§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Sprzedający może unieważnić przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady 
określone w niniejszych warunkach przetargowych oraz gdy z innych przyczyn umowa 
nie może dojść do skutku. 

2. Komisja Przetargowa z przeprowadzonego przetargu sporządza protokół w dwóch 
egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego drugi dla wyłonionego w przetargu Nabywcy 
nieruchomości, w którym określa: 

1) termin, miejsce przetargu oraz datę sporządzenia protokołu, 
2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 
3) oświadczenia i wyjaśnienia złożone przez Oferentów, 
4) wykaz Oferentów dopuszczonych i niedopuszczonych w udziale przetargu wraz 

z uzasadnieniem, 
5) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o nie wybraniu żadnej Oferty, 
6) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby, wyłonionej w przetargu jako 

nabywcę nieruchomości, 
7) imiona, nazwiska i podpisy członków Komisji Przetargowej 
8) podpis Oferenta wyłonionego w przetargu jako nabywcy nieruchomości. 

3. Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego stanowi podstawę 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Oferent, który wygrał przetarg związany jest niniejszą Ofertą do czasu podpisania umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości 
Wrocław przy Placu Staszica 50 wraz z budynkami i budowlami stanowiącym własność 
″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. w Warszawie. 

5. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do: 

1) podpisania protokołu z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, 

2) zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie 
wskazanym przez Sprzedającego,  

3) wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu nie później niż na jeden 
dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej sprzedaży, na 
rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Przez spełnienie terminu 
płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na wskazany przez 
Sprzedającego rachunek bankowy, 

4) poniesienia opłat notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej. 

6. Zawarcie umowy notarialnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wrocław przy Placu Staszica 50 wraz  
z budynkami i budowlami stanowiącymi własność ″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o.  
w Warszawie nastąpi jedynie po uzyskaniu zgody Organów Korporacyjnych Spółki 
″Przewozy Regionalne″. W przypadku nie uzyskania zgody Organów Korporacyjnych, 
Sprzedający unieważnia przetarg.  

7. Sprzedający zobowiązuje się wydać przedmiot przetargu w terminie 30 dni od zawarcia 
umowy notarialnej sprzedaży. 

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żadna Oferta nie 
spełniła wymogów Sprzedającego zawartych w niniejszych warunkach przetargowych. 

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargowych oraz 
zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu składania Ofert bez 
podania przyczyny. 
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11. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu, nie uiści 
ceny nabycia, traci prawa do nabycia nieruchomości, także w przypadku wpłaty 
częściowej kwoty ceny nabycia, która podlega zwrotowi po potrąceniu kary umownej w 
wysokości 10%. 

12. Wszelkich informacji w sprawie przetargu udziela: 

- w sprawach proceduralnych – Ewa Kluczek tel. 721 805 755, ewa.kluczek@p-r.com.pl 

- w sprawach przedmiotu sprzedaży - Radosław Strojny tel. 603 137 123; 
radoslaw.strojny@p-r.com.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH –  
WZÓR FORMULARZA OFERTA 

........................................... 
pieczęć Oferenta 
 

OFERTA 
 
 

Do: 
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 
03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pisemnym na  

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WROCŁAW PRZY PLACU 
STASZICA 50 WRAZ Z BUDYNKAMI I BUDOWLAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ 
″PRZEWOZY REGIONALNE″ SP. Z O. O.  – nr postępowania PAG1f-0250-P/03/2016 

my niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta 

W przypadku składania Oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie składających Ofertę. 

 
 

1. Składamy Ofertę na zakup przedmiotu przetargu określonego w warunkach przetargu 
pisemnego, dotyczącego postępowania nr PAG1f-0250-P/03/2016 na sprzedaż prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości 
Wrocław przy Placu Staszica 50 wraz z budynkami i budowlami stanowiącym własność 
″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargowymi, w tym z ich wszystkimi 
załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

3. Oferujemy za przedmiot przetargu: 

cenę netto ……………………….…… zł, 

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Sprzedającego zawarte w warunkach 
przetargu. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy notarialnej 
sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, na warunkach określonych  
w warunkach przetargowych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 
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6. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w warunkach 
przetargowych tj. do czasu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu. 

7. Oświadczamy, że pełnomocnikiem Oferentów wspólnie składających Ofertę nabycia 
nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu jest: 

………………………………………………………………………………………………… 
Wypełniają wyłącznie Oferenci wspólnie składających Ofertę nabycia nieruchomości 
 

8. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)…………………………………………………………….., 

b) ……………………………………………………………., 

c) …………………………………………………………….., 

d)……………………………………………………………..., 

e)………………………………………………………………, 

f)………………………………………………………………, 

g)………………………………………………………………, 

9. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się 
w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: 

Imię i nazwisko ………………………………….. 

tel. ………………………………….. 

faks …………………………………. 

e-mail ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

……..........................., dnia .............................    ……………………………… 
(podpis Oferenta) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH 
 

……………………………….    Warszawa, dnia……………… 

………………………………. 

………………………………. 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja   ……………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się……………………………….serii………….Nr…………………. 

reprezentujący/a………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że zapoznałem/am się: 
 
 

- z warunkami przetargu pisemnego nr PAG1f-0250-P/03/2016, na sprzedaż 
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej we 
Wrocławiu przy Placu Staszica 50 wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi 
własność ″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 
 

- ze stanem nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Placu 
Staszica 50 w tym w szczególności ze stanem technicznym budynków i budowli 
oraz przyjmuję go bez zastrzeżeń i wyrażam gotowość jej nabycia bez 
zastrzeżeń w obecnym stanie, 

 
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec ″Przewozy 
Regionalne″ sp. z o. o. w Warszawie 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
podpis osoby składającej oświadczenie 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH 
 

……………………………….    Warszawa, dnia……………… 
          (imię i nazwisko) 

………………………………. 

………………………………. 
                (adres) 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

 
 

 
ja niżej podpisany/podpisana * ....................................................................wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej 
wiadomości, w zakresie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieruchomości położonej 
przy Pl. Staszica 50 we Wrocławiu dotyczącego postępowania nr PAG1f-0250-P/03/2016. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 


