
REGULAMIN PRZETARGU 
NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH 

 

§1 
Zakres regulacji 

1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są: Art.11 ust.2 i Art.1712 ust.2  ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Regulamin określa zasady sprzedaŜy lokali mieszkalnych (w dalszej części regulaminu 
określanych jako lokal mieszkalny bądź lokal) na warunkach prawa odrębnej własności do lokalu w 
przypadku, gdy ustanowieniem prawa do lokalu na warunkach przedstawionych w ofercie 
Spółdzielni nie był zainteresowany Ŝaden członek oczekujący w  Spółdzielni. 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. O zakwalifikowaniu lokalu mieszkalnego do sprzedaŜy decyduje Zarząd Spółdzielni. 
2. SprzedaŜy lokali mieszkalnych  dokonuje się w drodze przeprowadzonego przez Spółdzielnię 

pisemnego  przetargu nieograniczonego. 
3. Zarządowi Spółdzielni przysługuje prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn. Jest to 

moŜliwe przed zawarciem umowy sprzedaŜy lokalu, jeŜeli w ogłoszeniu o przetargu zamieszczona 
została stosowna klauzula. O uniewaŜnieniu przetargu Spółdzielnia zawiadamia oferentów w 
formie pisemnej. 

4. W przypadku złoŜenia równorzędnych ofert o pierwszeństwie decyduje data i godzina złoŜenia 
oferty. 

 
§3 

Ogłoszenie przetargu 

1. Przetarg ogłaszany jest publicznie, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji na tablicach 
ogłoszeń w biurze Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni, oraz w jednym z lokalnych 
dzienników. 

2. W jednym ogłoszeniu moŜna zamieszczać informacje o przetargach na kilka lokali mieszkalnych. 
3. W ogłoszeniu o przetargu naleŜy zamieścić: 

a. połoŜenie, piętro, powierzchnię i zwięzły opis lokalu mieszkalnego, 
b. inne informacje lub warunki uznane przez Zarząd Spółdzielni za istotne np: opis stanu 

technicznego, termin ewentualnego zasiedlenia, informację odnośnie moŜliwości oglądania 
lokalu, 

c. cenę wywołania nie niŜszą niŜ wartość wkładu budowlanego określonego przez 
rzeczoznawcę  majątkowego, 

d. termin wpłaty ceny oferowanej, 
e. miejsce i termin składania ofert, 
f. termin i miejsce rozstrzygnięcia przetargu, 
g. wysokość wadium, termin i sposób jego wpłaty. 



4. Zmiana lub odwołanie zarówno ogłoszenia, jak i warunków przetargu jest dopuszczalna do terminu 
początkowego składania ofert wyłącznie wówczas, gdy zamieszczono stosowną klauzulę w 
ogłoszeniu o przetargu. 

§4 
Forma i treść ofert 

1. Oferty powinny być złoŜone na piśmie w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z 
dopiskiem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny nr ……..przy ul. ………………………………” 

2. Oferta powinna zawierać: 
a. dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy w przypadku osób prawnych), NIP, PESEL, 
b. adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, 
c. oferowaną cenę, 
d. potwierdzenie wpłaty wadium, 
e. oświadczenie o zaznajomieniu się ze stanem technicznym lokalu, 
f. własnoręczny podpis oferenta, 
g. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku 
gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna. 

3. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

§5 
Wadium 

1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do 
przetargu w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu oraz złoŜenie pisemnego oświadczenia, Ŝe 
jako nabywca lokalu spełni wymogi statutowe i regulaminowe MSM. 

2. Wadium stanowi równowartość 10% ceny wywołania. 
3. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni wskazany w ogłoszeniu o 

przetargu. 
4. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny kupna. 
5. Wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej w przypadku: 

a. odrzucenia oferty przez Komisję Przetargową, 
b. uniewaŜnienia przetargu, 
c. nie wybrania oferty przez Komisję Przetargową, 
d. nie zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni wybranej oferty, 
e. pisemnego wniosku oferenta, który wycofał ofertę przed upływem  terminu składania ofert. 

6. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu lub od dnia otrzymania 
wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt e. 

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez wygrywającego przetarg od dokonania 
czynności  o których mowa w § 8 regulaminu. 

§6 
Komisja Przetargowa 

1. Do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu powołana zostaje przez 
Zarząd Spółdzielni stała lub czasowa komisja przetargowa w składzie 3 osób wyznaczonych 
spośród pracowników Spółdzielni. Komisji przewodniczy osoba wskazana przez Zarząd. 

2. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący. 
3. Otwarcie kopert zawierających oferty następuje bez udziału oferentów w siedzibie Spółdzielni. 



4. Do kompetencji komisji przetargowej naleŜy: 
a. przygotowanie tekstu ogłoszenia o przetargu, 
b. sporządzenie listy otrzymanych ofert, 
c. ocena przedłoŜonych ofert pod względem formalnym tj. zbadanie nienaruszalności kopert, 

następnie otwarcie i odczytanie ofert, 
d. odrzucenie ofert niespełniających wymogów określonych w § 4 regulaminu, 
e. wykluczenie z postępowania przetargowego oferenta, w przypadku stwierdzenia, Ŝe 

dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są 
nieprawdziwe, 

f. w przypadku złoŜenia przynajmniej jednej oferty, sporządzenie protokółu z przebiegu 
postępowania przetargowego zawierającego następujące informacje: skład osobowy 
komisji,  datę i miejsce otwarcia ofert, dane oferentów, wysokość ceny przez nich 
oferowanej, informacje o uiszczonym wadium, wskazanie najkorzystniejszej oferty z 
wnioskiem do Zarządu o zawarcie umowy z zaproponowanym przez komisję oferentem. 

5. KaŜdy z członków komisji przed rozpoczęciem procedury przetargowej zobowiązany jest złoŜyć 
oświadczenie o braku powiązań rodzinnych, finansowych i prawnych z kaŜdym z oferentów. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu. 

§7 
Rozstrzygnięcie przetargu, powiadomienie o wyniku 

1. Rozstrzygnięcie przetargu następuje w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu i ma 
charakter niejawny. 

2. Najkorzystniejszą ofertę Przewodniczący komisji przedstawia Zarządowi do akceptacji. Akceptacja 
oferty przez Zarząd Spółdzielni stanowi podstawę do zawarcia umowy z tym oferentem. 

3. O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia 
pisemnie uczestników przetargu w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

§8 
Obowiązki wygrywającego przetarg 

1. Wygrywający przetarg, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu zobowiązany jest do 
wpłaty na konto Spółdzielni oferowanej ceny. 

2. Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności 
na rzecz wygrywającego przetarg jest dokonanie przez wygrywającego czynności określonej w ust. 
1. 

3. Wygrywający przetarg ponosi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. 
4. W przypadku nie dokonania przez wygrywającego czynności z ust. 1 Spółdzielnia jest uprawniona 

do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli o wyborze oferty. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółdzielni moŜe zaproponować zawarcie umowy o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności kolejnemu oferentowi, którego 
oferta jest najkorzystniejsza. 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie da rezultatu, naleŜy zorganizować kolejne przetargi, przy 
czym Zarząd Spółdzielni moŜe ustalić cenę wywoławczą  w wysokości niŜszej niŜ wartość rynkowa 
lokalu, jednak nie niŜszą niŜ 75% wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę. 

2. Kwotę  uzyskaną z przetargu zalicza się na wkład budowlany. 



3. Dokumentację przetargu Komisja przekazuje do Działu Inwestycji i Spraw Członkowskich do 
dalszego prowadzenia. 

4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą. 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą MSM na posiedzeniu w dniu 02.09.2010 r. 
uchwałą Nr 9/10. 

 

Za Radę Nadzorczą Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 

                                                                                                Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

                                                                                                             Barbara Rauba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
Suwałki, dnia ……………………… 

................................................................................... 
(nazwisko i imię) 
.................................................................................. 
(adres do korespondencji) 
telefon: .................................................................... 
 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 25 A 

 
 

O F E R T A 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności do 

lokalu mieszkalnego numer ........ w budynku przy ul. ................................. w Suwałkach (będącego 

własnością Spółdzielni) zgłaszam gotowość zawarcia umowy za kwotę ……………………….. zł.  

Jednocześnie wyraŜam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Spółdzielnię i Notariusza w zakresie podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy 

ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 

Oświadczam, iŜ: 

1. zaznajomiłem się ze stanem technicznym lokalu, 

2. odstępuję od Ŝądania udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, 

3. wpłata całej oferowanej ceny lokalu, która jest warunkiem zawarcia umowy i przeniesienia 

odrębnej własności lokalu, nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu . 

Wpłacone wadium przetargowe, wypadku wygrania przetargu przez inne osoby, naleŜy zwrócić na 

konto bankowe Pana(i) …………........................................... nr ……………………………………………. 

w banku ....................................................................... 

 
Dane osobowe Wnioskodawcy     Dane osobowe jego małŜonka 
.....................................................................    ..................................................................... 
nazwisko i imię (imiona)      nazwisko i imię (imiona) 
......................................................................     .................................................................... 
imiona rodziców        imiona rodziców 
......................................................................     .................................................................... 
adres zamieszkania      adres zamieszkania 
......................................................................     .................................................................... 
dowód osobisty (seria, numer)      dowód osobisty (seria, numer) 
.......................................................................     .................................................................... 
nr NIP i nr PESEL        nr NIP i nr PESEL 

W załączeniu przekazuję(jemy): 
1. potwierdzenie wpłaty wadium 
2. kserokopię dowodu osobistego (dowodów osobistych). 
 

.................................................................................. 



podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 
złoŜenia wniosku 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie  
członka komisji przetargowej na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 

………. przy ul………………………… 
 
Imię (imiona) …………………………………….. 
 

Nazwisko  …………………………………….. 
 
Oświadczam, Ŝe: 
1) nie ubiegam się o ustanowienie odrębnej własności do lokalu; 

2) nie pozostaję w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentami ubiegającymi się o 
ustanowienie odrębnej własności lokalu; 

3) nie pozostaję z Ŝadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
Suwałki, dnia …………………….. r. 

 
........................................................ 

(podpis) 

 
 

W związku z zaistnieniem jednej z powyŜszych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego 
postępowania  

Suwałki, dnia .............................. r. 
 
 
.................................................. 

(podpis) 

 

      

 


