
REGULAMIN LICYTACJI  PRZEPROWADZONEJ PRZEZ 

FUNDACJĘ ROZWOJU ŚLĄSKA 

 

1) Nazwa i siedziba Sprzedającego.  

 

Fundacja Rozwoju Śląska  

ul. Słowackiego 10 

45-364 Opole  

www.fundacja.opole.pl 

tel. 077 454 25 97 

Nr konta bankowego Fundacji: Bank Zachodni WBK S.A. nr  97 1500 1575 1215 7000 5955 0000.  

  

2) Przedmiot sprzedaży.  

 

Działka gruntu nr 274/38 oraz działka gruntu nr 853/259 o łącznej pow. 1,7567ha położonych w Raciborzu, 

Obręb: 0009 Studzienna. 

 

Nr działki  
Użytki  

Rodzaj Oznaczenie  Powierzchnia 

274/38 
Grunty orne RII 0,1375 

Grunty orne RIIIa 0,8838 

853,259 
Grunty orne RIIIb 0,7444 

 

 

Do dnia 01.09.2019r w/w grunty obciążone są umową dzierżawy na rzecz osoby trzeciej (Dzierżawcy przysługuje 

prawo pierwokupu).  

 

3) Tryb licytacji.  

 

Pisemny- w formie oferty. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

4) Cena wywoławcza.  

 

70.000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 

5) Termin i miejsce składania ofert.  

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, w sekretariacie, 

pok. nr  22  lub listownie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Fundacji).  

 

6) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz podmiot nabywający.  

 

Oferty są składane w języku polskim w formie pisemnej.  

Oferta musi zawierać:  

1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika licytacji będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 

jeżeli uczestnikiem licytacji jest osoba prawna lub inny podmiot.  

2) datę sporządzenia oferty,  

3) oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza,  

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem licytacji przeprowadzanej przez Fundację Rozwoju Śląska na 

sprzedaż działek i o  przyjęciu go bez zastrzeżeń,  

Ponadto, oferent musi spełniać wymagania uprawniające go do nabycia gruntów rolnych zgodnie z Ustawą o 

kształtowaniu ustroju rolnego.  

 

Wzór formularza ofertowego, na którym należy składać oferty zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

  

http://www.fundacja.opole.pl/


Oferent umieszcza ofertę w kopercie zaadresowanej zgodnie z treścią ogłoszenia o licytacji oznaczonej:  

„Działki gruntu nr 274/38 i 853/259” nie otwierać przed dniem 01.02.2018 r. godz.10.00” 

 

Oferta  powinna być podpisana przez uczestnika.  

Oferta wiąże oferenta przez okres 30  dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. Zawarcie umowy nastąpi 

w terminie i miejscu wskazanym przez Fundację. Oferent zobowiązuje się zapłacić całą cenę przed podpisaniem 

umowy sprzedaży. 

 

7) Czas i miejsce otwarcia ofert.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego.  

 

8) Osoba, z którą można kontaktować się w sprawie licytacji i sposób porozumiewania się.  

 

Anna Goczoł  nr tel. (77) 4232889 lub 606 638 468 - do czasu upływu terminu złożenia oferty.  

  

9) Inne informacje.  

 

Jeżeli uczestnik, który wygrał licytację uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym 

przez zbywcę terminie, Fundacja może od zawarcia umowy odstąpić oraz ma prawo wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 

 

 

Fundacja zastrzega możliwość odwołania licytacji na każdym etapie bez podania przyczyny. 

Odwołanie tej licytacji nie uprawnia oferenta do dochodzenia żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji.  

 

 

 

 


