
OGŁOSZENIE 

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na 

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

 

I. OPIS NIERUCHOMOŚCI 

1) Lokal użytkowy o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 69,74 m2 – powierzchnia 

zabudowy 113 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 38m2 na działce o 

powierzchni 0,10 ha (działka nr 196/9). Nieruchomość położona jest w Suchowoli numer 

domu 128, gmina Wohyń. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr LU1R/00042003/3. 

 

 

II. WARUNKI PRZETARGU 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty dotyczącej zakupu 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, która powinna zawierać: 

1) datę sporządzenia oferty, 

2) cenę oferowaną brutto, nie niższą niż:  

• 160 000,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 10),  

3) dane personalne i kontaktowe oferenta,  

4) oferty należy składać w:  

• Centrali Banku w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy Ostrowieckiej 35.   

2. W przypadku ofert z jednakową ceną przewiduje się zorganizowanie dodatkowej licytacji 

ustnej. 

3. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 

4. Zbywcy informują, że nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z przygotowaniem 

i złożeniem oferty przez oferentów. 

5. Zbywcy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

6. Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania. 

7. Kryteria wyboru. Zbywca przy wyborze oferty będzie się kierował jedynie ceną i 

spełnieniem przez oferenta warunków formalnych oferty.  

8. Nabywca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zawarcia umowy 

sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie. 

9. Nieruchomość można oglądać w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu z 

p. Bogdanem Czubakiem, tel. 509 257 767. 

10. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika przetargu 

wszystkich postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia. 

 

III. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać: 

• w terminie do dnia 31.05.2022 r., do godziny 12.00 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu 

Podlaskim, ul. Ostrowiecka 35, 21-300 Radzyń Podlaski. 

 

IV. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 01 czerwca 2022 r. o godzinie 12:15 

w Centrali Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 35, 21-300 

Radzyń Podlaski.  

 
 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

w Radzyniu Podlaskim 

 


