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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 5/2021 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO    

(tekst jednolity)  

 

§ 1 

Organizator i tryb przetargu 

1. Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni  

(KRS 0000016800) zwana dalej: „Spółką” lub „Organizatorem”. 

2. Przetarg prowadzony będzie w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych poniżej. 

3. Warunki przetargu określone zostały w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).  

W przypadku wykrycia istotnych okoliczności mogących rzutować na wynik przetargu, Organizator 

jest uprawniony do zmiany lub odwołania całości lub części warunków przetargu opisanych  

w Regulaminie. Ewentualna zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

Organizatora w miejscu uprzedniego ogłoszenia o przetargu. 

4. Postępowanie przetargowe trwa od momentu jego ogłoszenia do dnia podpisania w formie aktu 

notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości lub upływu terminu związania ofertą, lub zamknięcia 

przetargu bez wyboru oferty, cokolwiek nastąpi pierwsze. 

5. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn w czasie i na zasadach określonych w Regulaminie. 

6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej: http://danko.pl/przetargi/lokalizacja-

Kopaszewo/,  oraz w prasie lokalnej.  

 

§  2 

Przedmiot przetargu 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 50,83 m2 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie 5030/34577 części, tj. w działce  nr 

698/5 o pow. 0,3318 ha, położonego w budynku posadowionego na nieruchomości, położonej w 

miejscowości Łuszkowie nr 46, gmina Krzywień, powiat kościański, województwo wielkopolskie o 

numerze ewidencyjnym 698/5 dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi 

Księgę Wieczystą o numerze KW PO1K/00036675/2 zamieszkały przez lokatorów posiadających 

tytuł prawny do nieruchomości, dalej: „Nieruchomość” 

http://danko.pl/przetargi/lokalizacja-Kopaszewo/
http://danko.pl/przetargi/lokalizacja-Kopaszewo/


 

  
 

2 
 

2. Minimalna cena wywoławcza wynosi  51.265,- (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy  dwieście 

sześćdziesiąt pięć) złotych (dalej: „Cena Minimalna”). 

3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży Nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, chyba że wg 

skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego nienaliczenia. Skutki 

podatkowe sprzedaży zostaną określone przez Spółkę zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu 

zawarcia umowy sprzedaży. 

 

§ 3 

Komisja Przetargowa 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa, której pracami 

kieruje Przewodniczący. 

2. Komisję Przetargową składa się z 4 członków powołanych przez Zarząd Spółki. 

3. Do obowiązków Komisji Przetargowej należy w szczególności: 

1) ogłoszenie przetargu, 

2) sprawdzenie spełnienia przez oferentów warunków uczestnictwa w tym kompletności i ważności 

przedłożonych dokumentów i sprawdzenie czy Wadium zostało wpłacone na wskazany rachunek 

bankowy, 

3) złożenie oświadczeń przez jej członków, czy pozostają z którymkolwiek z uczestników  

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności prowadzącego przetarg lub czy występuje wobec nich inna  

z przesłanek opisanych w § 4 ust. 2,  

4) przygotowanie ewentualnych rekomendacji dla Zarządu Spółki w zakresie zmiany Regulaminu w 

przypadku wykrycia istotnych okoliczności mogących rzutować na wynik przetargu, 

5) przeprowadzenie ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji, 

6) sporządzenie protokołu z przetargu. 

4. Do uprawnień Komisji przetargowej należy w szczególności: 

1)  udzielanie osobom zainteresowanym uczestnictwem w przetargu wyjaśnień w zakresie 

szczegółów merytoryczno-prawnych dotyczących postepowania przetargowego  

oraz sposobu przeprowadzenia przetargu, a w tym wykładni Regulaminu, 

2)  wykluczenie uczestnika z udziału przetargu w przypadku ujawnienia przeszkody prawnej w 

zawarciu z nim ważnej umowy lub istotnego naruszenia przez niego Regulaminu,  

a w szczególności braku spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu lub istnienia podstaw do 

jego wykluczenia opisanych w  § 4 ust. 2 Regulaminu. 

 

§ 4 

Oferenci 
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1. Oferentem w przetargu nieograniczonym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna  

i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki uczestnictwa i nie 

podlega wykluczeniu zgodnie z Regulaminem. 

2. Oferentem w przetargu nie mogą być: 

a. członkowie Zarządu Spółki,  

b. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,  

c. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w  pkt a-d,  

d. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym  

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego 

przetarg.  

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie Wadium na zasadach opisanych 

 w § 9 Regulaminu.  

4. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy zgłoszenie jednego oferenta.  

 

PRZETARG 

§ 5 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku do godziny 15:00 określonym w 

zamkniętych kopertach na adres Spółki – Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział Zakład Nasienno-

Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż 

nieruchomości – nie otwierać”. O dacie złożenia oferty decyduje jej wpłynięcie do Spółki.  

2. Oferta nie może mieć charakteru warunkowego. 

3. Oferta musi zawierać następujące informacje i oświadczenia oferenta: 

a) imię, nazwisko, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 

podmiot, oraz adres oferenta do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej,  

b) datę sporządzenia oferty, 

c) wyrażoną w walucie polskiej oferowaną cenę netto, 

d) oświadczenie, że oferta nie ma charakteru warunkowego, 

e) oświadczenie, że oferta jest ważna i wiążąca przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej złożenia,  

f) oświadczenie, że oferent przetargu zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o przetargu i 

przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń, 

g) oświadczenie, że wobec oferenta przetargu nie zachodzą okoliczności wyłączające jego udział w 

przetargu zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu, 

h) oświadczenie o zobowiązaniu oferenta do pokrycia wszystkich kosztów notarialnych związanych 

z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości,  

i) oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny Nieruchomości,  

a w szczególności jej obszar, i przebieg granic, dostęp do drogi publicznej, stan techniczny 
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budynków i budowli oraz nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie występował z 

roszczeniami z tego tytułu wobec Spółki, 

j) oświadczenie, że oferent będący osobą fizyczną lub osoba/osoby fizyczne reprezentujące oferenta 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z 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), 

zwanego dalej RODO,  

4. Do oferty należy dołączyć:  

a) dowód wpłaty Wadium, o którym mowa w § 13 Regulaminu; 

b) w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez 

pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające 

pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego 

sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,  

c) gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zgoda współmałżonka 

na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta, 

5. Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki 

dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały. 

6. Oferta i wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski. 

 

§ 6 

Rekomendacje Komisji  

1. Komisja wydaje w formie uchwały rekomendację co do zawarcia z wybranym Nabywcą stosownych 

umów na dokonanie przez Spółkę zbycia nieruchomości i przekazuje je do Zarządu, celem 

ostatecznego rozstrzygnięcia.  

2. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia, bądź odrzucenia oferty wybranego oferenta przez 

Komisję. Uchwała ta zawiera w szczególności zgodę na zawarcie umów mających na celu dokonanie 

zbycia nieruchomości z wybranym oferentem. Zarząd ustala również warunki takiego zbycia oraz 

stosowne wzory umów, które mają być zawarte przez Spółkę i wybranego oferenta.  

 

§ 7 

Zamknięcie i unieważnienie przetargu 

1. Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo 

odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia 
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jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy, której 

celem jest zbycie nieruchomości zawartej z wybranym przez sprzedającego oferentem. Zamknięcie i 

odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny. 

2. Spółka unieważnia przetarg, także po przybiciu jeżeli: 

a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

nie leży w interesie publicznym lub Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

3. O unieważnieniu postępowania i zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty Spółka zawiadamia 

równocześnie wszystkich uczestników, którzy wpłacili Wadium oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej Spółki w miejscu uprzedniego zamieszczenia ogłoszenia o przetargu.  

4. W sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 wpłacone Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia unieważnienia, bądź zamknięcia przetargu na zasadach opisanych w § 9 Regulamin.  

5. Zamknięcie przetargu bez wyboru oferty lub jego unieważnienie nie uprawniają uczestników do 

odszkodowania, czy zwrotu Wadium w podwójnej wysokości. 

 

§ 8 

Zawarcie umowy 

1. Spółka zawiadomi Nabywcę o miejscu, osobie notariusza sporządzającego akt i terminie zawarcia 

umowy sprzedaży Nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia.  

2. Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie: 

a.  uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów 

korporacyjnych Spółki,  

b. uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe 

jeżeli będą prawnie wymagane, 

c. brak skorzystania z prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot, jeżeli takie prawo przysługuje 

z mocy prawa. 

3. Brak uzyskania przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów Spółki 

nie będzie uznane za uchylanie się od zawarcia umowy i nie będzie uprawniać Nabywcy do żądania 

zawarcia umowy albo naprawienia szkody. 

4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

5. Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie 

podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 4, wpłacone przez Nabywcę Wadium 

nie podlega zwrotowi.  

6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy z Nabywcą zgodnie z ust. 5, Spółka zawiadomi o tym 

fakcie związanego ofertą oferenta, który złożył ofertę kolejną po Nabywcy, co do wysokości ceny i 
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wyznaczy mu termin zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, jeżeli warunki opisane w ust. 2 

zostały spełnione.  

7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca. 

8. Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie 3 dni roboczych, od dnia zawarcia umowy sprzedaży 

Nieruchomości. 

 

§ 9 

Wadium 

1. Ustala się wysokość wadium w wysokości 10% Ceny Minimalnej, tj. 5.127,- (słownie: pięć tysięcy 

sto dwadzieścia siedem) złotych (dalej: Wadium). 

2. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy o 

numerze 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż 

nieruchomości”. 

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą Wadium w terminie nie późniejszym niż na trzy 

dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Za datę uiszczenia Wadium przyjmuje się dzień uznania 

rachunku bankowego Spółki. 

4. Wadium wpłacone przez Nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości.  

5. Zwrot Wadium następuje: 

a. wobec oferentów, którzy brai udział w postępowaniu, z wyłączeniem Nabywcy – w terminie 7 dni 

od upływu terminu związania ofertą; 

b. wobec wszystkich oferentów - w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia unieważnienia, bądź 

zamknięcia przetargu bez wyboru oferty;  

zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu.  

6. Zwrot Wadium dokonuje się każdorazowo bez naliczania odsetek w terminie 7 dni   

od zdarzenia wskazanego w Regulaminie na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone lub inny, 

podany przez Oferenta.  

7. Wadium ulega zatrzymaniu, w przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy 

sprzedaży Nieruchomości.  

8. Regulamin wyłącza możliwość dochodzenia wobec Spółki zwrotu Wadium w podwójnej wysokości. 

 

§ 10 

RODO 

1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w 

odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących oferentów oraz osób fizycznych 
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wskazanych przez tego oferenta jako osoby do kontaktu i inne osoby (o ile zostały wskazane) 

odpowiedzialne  za wykonanie zadań wynikających z realizacji przedmiotowego przetargu. 

2. Spółka informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania 

danymi na potrzeby przeprowadzenia przedmiotowego przetargu; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia przez 

administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki np.: w 

celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż udziałowiec Spółki oraz zgodnie 

z obowiązującym prawem dane Spółka może przekazywać podmiotom przetwarzającym  

je na zlecenie Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym  

do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania 

– oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

4. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego,  

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat  

od końca roku kalendarzowego w którym realizowane były zadania przedmiotowego przetargu na 

sprzedaż Nieruchomości, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do 

ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą 

realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do wykonania zadań 

wynikających z realizacji przedmiotowego przetargu na sprzedaż Nieruchomości. Odmowa podania 

danych osobowych skutkuje niemożnością wykonania zadań wynikających  

z realizacji przedmiotowego przetargu. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem oferenta 

niezwłocznego wskazania innej osoby fizycznej w jej miejsce (o ile jej dane osobowe są niezbędne do 

realizacji przetargu). 

9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Spółka nie będzie podejmowała 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 



 

  
 

8 
 

10. W przypadku udostępnienia przez oferenta Spółce, w związku z przedmiotowym przetargiem, danych 

osobowych osób związanych z oferentem w szczególności pracowników, pełnomocników, członków 

zarządu, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszego zgłoszenia, oferent 

zobowiązany jest w imieniu Spółki poinformować te osoby: 

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce, 

b) o tym, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe 

na zasadach określonych powyżej, 

c) o tym, że kontrahent jest źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane, 

d) o treści niniejszej informacji. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia oferentów inne niż ogłoszenie i publikacje na stronie Spółki,  

o których mowa w Regulaminie, dokonywane są listem poleconym za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na ostatni wskazany 

adres w Rzeczpospolitej Polskiej. Korespondencje uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od  

podjęcia pierwszej próby doręczenia i złożenia w placówce pocztowej tego operatora (awizo). W razie 

niepowiadomienia Spółki o zmianie adresu wskazanego w ofercie korespondencję uważa się za 

skutecznie doręczoną na adres wskazany w ofercie. 

2. Korespondencja może zostać doręczona jednocześnie na adres elektroniczny, o ile został wskazany 

przez oferenta. 

3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie spory w zakresie przetargu i sprzedaży Nieruchomości rozstrzygane będą  

na podstawie prawa polskiego przez sąd właściwy dla Nieruchomości. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Spółki. 

 

 

 

 

 


