
1. Niniejszy Regulamin Spzeda2y (dalej jako: ,Regulamin') dotyczy pzetargu pisemnego na spzeda2

prawa wlaanosci nieruchomosci poto2onej w Rzgowie (wojew6dztwo l6dzkie, powiat lodzki wschodni,

gmina Rzg6w), pzy ul. TuszyriskielTlf4, skladajqcej sie z dziatek oznaczonych numerami: 1269/1,

lZlltt,lilZg,o tqcznej powieechni 5,5013 ha, zabudowanej budynkiem hali handlowej o powiezchni

19.852,30 mzoraz ibiomikiem wody ppo2, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Pabianicach, V Wydzial Ksiqg

pzed wyznaczonym terminem skladania ofert.

b. Organizatorem- peetargu jest likwidator sp6lki 
"POLROS' 

S.A. w likwidacji z siedzib4 w Rzgowie.

6. Czynnosci uiqzane z pzeprowadzeniem pzetargu, wykonuje Komisja pzetargowa powolana pzez

organizatora pzetargu.
7.-W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie maiq zastosowanie pzepisy Kodeksu

cywilnego.

REGULAMIN SPRZEDAzY
W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO

nieruchomo6ci wchodzqcej w sklad masy likwidacyjnej

,,POLROS' Sp6lka Akcyjna w likwidacji
z siedzibq w Rzgowie

s1
PRZEDMIOT PRZETARGU I INFORMACJE WSTEPNE

s2
WARUNKI PRZETARGU

Wieczystych, prowadzi ksiggq wieczystq o nr LD'1Pi00006'158/1 (dalel jako: ,,NieruchomoSd").

2.Przetarg, warunki kt6rego opisuje ninielszy Regulamin, slu2y wylonieniu oferenta, kt6ry zlo2y

najkozystniejszq (najwy2szq) ofertq nabycia Nieruchomo6ci w zwiqzku z prowadzona likwidacjq spolki

,Polros' S.A. z siedzibq w Rzgowie, pzez likwidatora ustanowionego postanowieniem Sqdu

Rejonowego dla Lodzi Srodmie6cia w Lodzi - )fi Wydlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

zdnia2Spa2dzie rnika 2020 r. (sygn. akt LD XX NS. REJ KRS 223741201312)

4. Ogloszenie o terminie i warunkach pzetargu zostanie opublikowane na stron re ln temetowej

likwidowanej spolki (www.polros.net) a ponadto na stronie intemetowej prowadzonej pzez

likwldatora www.k celaria-kusmierek oraz w prasie o zasiqgu og6lnopolskim, na nie mniej ni2 14 dni

'1. Podmioty zamiezaiqce uczestniczyd w pzetargu zobowiqTane sqdo:

a) zlo2enia wypelnion'ego formulaza ofertowego, wg. wzoru okreSlonego w zalqczniku nr 1 do

Fiegulaminu, zawieraj4cego wymagane o6wiadczenia oraz informacje,

b) wniesienia wadium w wysokoSci i na warunkach okreirlonych w $ 3 Regulaminu,

cj dostarczenia aktualnego odpisu z wlaSciwego rejestru lub z cenkalnej ewidencii i informacji o

d2iahlnoSci gospodarczej, (np. CEIDG, KRS, itp.) - jezeli odrgbne pzepisy wymagaiq tego wpisu,

d) zloZenia uchwaly wlasciwych organ6w lub wsp6lnik6w, dotyczqce,i wyra2enia zgody.na zakup

nieruchomo6ci - je2eli jest to wymagane, w pzypadku os6b prawnych lub podmiot6w nie posiadajqcych

osobowo6ci prawnej,

e) zto2enia oryginalu dokumentu potwierdzajqcego udzielenie pelnomocnictwa lub jego notarialnie

pbtwierdzonq 
-liopiq, 

zawierajqcego jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu udzielonego

pelnomocnictwa - dotyczy uczestnik6w pzetargu dzialajqcych pzez pelnomocnik6w'

2, Poprzezzlo2enie oierty dotyczqcej Nieruchomo$ci zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym

Reguiaminie Pzetargu, 
'podmiot 

skladajqcy oferte zobowlqzuje siq do nabycia Nieruchomo6ci za

zaoferowanq cenq.
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53
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Skladajqcy ofertg zobowiqzany jest do wniesienia wadium pzed uplywem terminu skladania ofert, tj.

do dnia i6 
'czerwca 

2021 roku do godz. 12:00, przez wniesienie wadium rozumiei nale2y uznanie

rachunku bankowego pzeznaczonego do wplat wadium, kwot4 okreslon4 w ust. 2 poni2ej, pzed

terminem skladania ofert.

2. Wadium w wysokoici: 1 200 000,00 zl (jeden milion dwieircie tysiqcy zlotych), stanowiqce 5% ceny

minimalnej, mo2e byd wnoszone wylqcznie w pieni4dzu.

3. Wadium nale2y wplacid pzelewem na rachunek bankowy ,,POLROS

S.A W likwidacji, o numeze: 10 1020 39'16 0000 0402 0153 1'102. W tytule pzelewu nale2y umieSci6

adnotacjq: ,Wadium - Pzetarg spzeda2 nieruchomoSci POLROS S.A. w likwidacji".

4. Wadium organizator pzetargu zwraca niezwlocznie, z zastfte2eniem ust. 6 i ust. 7 poni2ej, jednak nie

p62niej ni2 pzed uplywem 5 dni od dnia:

a) odwolania pzetargu,

b) zamkniqcia pzetargu po jego rozstzygniqciu, w pzypadku uczestnik6w, kt6rych oferty nie zostaly

wybrane,

c) uniewa2nienia pzetargu,
d) zakoriczenia pzetargu, bez wylonienia nabywcy Nieruchomo6ci,

5. Zwrot wadium nastqpi na rachunek bankowy wskazany pzez uczestnika pzetargu w formulazu

ofertowym.
6. Wadium wniesione pzez uczestnika pzetargu, kt6ry wygral pzetarg (zostal wyloniony w pzetargu
jako nabywca NieruchomoSci), zalicza sig na poczet ceny nabycia Nieruchomo6ci.

7. Je2eli uczestnik, kt6ry pzetarg wygral (podmiot wyloniony w pzetargu jako nabywca NieruchomoSci),

nie przystapi do zawarcia umowy spzeda2y w mieiscu i terminie podanym w zawiadomieniu

pzekazanym pzez organizatora pzetargu, zostanie to uznane za uchylenie siq od zawarcia umowy i za

rezygnacjg z zakupu NieruchomoSci, co skutkowa0 bqdzie odstqpieniem organizatora pzetargu od

zawarcia umowy, a w konsekwencji wplacone pzez uczestnika pzetargu wadium nie bqdzie podlega0

zwrotowi.

s4
CENA MINIMALNA IWARUNKI SPRZEDAzY

1. Cena minimalna wynosi: 24 000 000,00 zl (dwadzie5cia cztery miliony zlotych). Oferta zawierajqca

ceng niZszq od minimalnej nie bqdzie rozpatrywana.

2. Na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 'l'l marca 2004r. o podatk6w od lowar6w i uslug (tekst jednolity

Dz. U.22017 r., poz. 1221 z po2n. zn.), spzeda2 nieruchomo6ci objqtej pzetargiem jest zwolniona z

opodatkowania podatkiem od towar6w i uslug, chyba 2e pzepisy powszechnie obowiqzujqcego prawa

bqdq pzewidywad inaczej lub strony umowy spzeda2y zloZq zgodne oswiadczenie o opodatkowaniu

transakcji podatkiem od towar6w i uslug.

3. Wszelkie podatki, oplaty, koszty notarialne i sqdowe oraz inne koszty zwiqzane z nabyciem

Nieruchomo6ci ponosi kupujqcy. Zawarcie umowy spzeda2y Nieruchomo6ci, nastqpi pzed notariuszem

wskazanym pzez Organizatora pzetargu - najpo2nie.i w terminie 4 miesiqcy od daty wylonienia

najkozystniejszej oferty.
4. Spzeda2 Nieruchomo6ci nastqpi w takim stanie, wjakim znaidowae siQ ona bQdzie w dniu spzeda2y,

a nabywcy nie b9d4 pzyslugiwad w stosunku do zbywcy roszczenia z tytulu wad fzycznych rzeczy

spzedanej.
5. Warunkiem zawarcia ostatecznei umowy spzeda2y prawa wlasnoSci Nieruchomo6ci iest upzednia
zaplata calej ceny spzedazy ustalonej w wyniku Pzetargu na rachunek bankowy,POLROS" S.A. w

likwidacji z siedzibq w Rzgowie, pzed pzystqpieniem do jej zawarcia.
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s5
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIALU W PRZETARGU

'1. Do pzetargu moga przystqpi6 osoby fizyczne, osoby prawne oraz .lednostki organizacyjne

nieposiadalqce osobowoSci prawnel, kt6rym ustawa przyznaje zdolno60 prawn4

2.Dopuszczalna ilo56 oferent6w nie jest ograniczona.

3.W pzetargu jako oferenci nie mogq uczestniczy6:

a) organizator pzetargu,
b) osoby wchodzqce w sklad Komisji pzetargowej.

sPosoB sxioomra orsnr

1. Oferty pisemne, spozqdzone w jqzyku polskim, nale2y sklada0 na formulazu stanowiqcym zalEcznik

nr 1 do Regulaminu, w zamkniqtej kopercie z adnotacjq: ,Oferta spzeda2y nieruchomoSci Polros S.A. w

likwidacji"
2. Termin skladania ofert pisemnych: do dnia 16 czewca 2021 roku do godz' 12:00.

3. Oferty mo2na sklada6 osobiscie w siedzibie POLROS S.A, w likwidacji w Rzgowie pzy ul. Tuszytiskiej

72174 lib w siedzibie Biura Organizatora pzetargu pzy ul. Zeromskiego 25 lok.6 w Lodzi, od dnia

publikacii ogloszenia, w dniach od poniedzialku do piqtku w godzinach od 9 do 14 lub za po6rednictwem

Poczty polskiej, innego operatora lub firmy Swiadczqcej uslugi kurierskie.

4. W pzypadku ofert zlo2onych za posrednictwem Poczty Polskiel, innego operatora lub linny

Swiadczqcej uslugi kurierskie za termin zlo2enia oferty pzyjmuje sig datq igodzinq, w kt6rej oferta zostala

faktycznie dorQczona, zgodnie z ust. 3 powy2ej.

S. dferta zlo2ona po terminie lub nie zabezpieczona wadium zostanie zwr6cona bez rozpatrywania, po

rozstzygnigciu pzetargu.

6. Oferta oiaz wszelkie zalqczone do niej o$wiadczenia i dokumenty winny byd zaopatzone w

podpisy oferenta bgd4cego osobqfizycznqlubpodpisyos6buprawnionych doreprezentacji oferenta

niebgdqcego osobq fi zyczn4
Z. Wlzistiie dokumenty bgdqce zalqcznikami do oferty winny zosta6 zlo2one w oryginale lub kopii

notarialnie po6wiadczonei za zgodnoSC z oryginalem pod rygorem odzucenia oferty.

s7
ROZPOZNANIE OFERT

1. Otwarcie ofert dokonane zostanie w dniu 16 czerwca 202'l roku o godz. 14.00 pzez Komisjq

przetargowa

2. Komisja pzetargowa:

a) ogtasia iiczbg otzymanych ofert i nazwy uczestnik6w oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami,

c) dokonuje sprawdzenia ofert pod wzglqdem wymog6w formalnych okreSlonych w Regulaminie,

3. Komisja pzetargowa odzuca oferty, je2eli:

a) nie odpowiadajqwarunkom pzetargu, w szczeg6lno6ci:

- zostaly zlo2one z naruszeniem zasad reprezentacii oferenta, bqd2 przez pelnomocnik6w, nie

dysponujqcych prawidlowo udzielonym pelnomocnictwem,

- nie zaiieialq uchwal wla6ciwych organ6w lub wsp6lnik6w oferenta, dotyczqcej wyra2enia zgody na

zakup NieruchomoSci,
b) nib zawierajq wymaganych danych okreSlonych w Regulaminie, lub dane te sq niekompletne, nie

zawierajq wymaganych zalEcznik6w,

c) sqnieczytelne lub budzq wqtpliwo6ci co do ich tre6ci.,
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4. Pzy wyboze oferty, spo$r6d ofert spelniajqcych warunki formalne, Komisja pzetargowa bieze pod

uwagg wytqcznie zaoferowanE cenq. Pzy czym za najkozystniejszq ofertq zostanie uznana, oferta

zawieraj4ca najwy2szq cenq.

5. W p'zypadku zlo2enia r6wnozednych ofert pzedstawiajqcych najwyZszq cenq nabycia

Nieruchomo5ci, Komisja pzetargowa zorganizuje dodatkowy pzetarg ustny tylko dla uczestnik6w, kt6zy

zlo2yli te oferty. Za oferty r6wnozgdne uwa2a siq oferty, kt6rych wskazana cena nabycia Nieruchomo6ci

nie pnekracza r62nicy 0,5% wskazanej ceny minimalnej (czyli r62nica miqdzy najwy2szymi ofertami nie

pzekraczasumy 120 000 zt). Komisja zawiadamia tych uczestnik6w o terminie dodatkowego pzelargu

ustnego. Dodatkowy pzetarg ustny bgdzie wyznaczony nie p62niej ni2 w ciqgu 2 tygodni od daty

zakoiczenia pzetargu pisemnego.

6. W dodatkowym pzetargu ustnym uczestnicy zglaszajq ustnie kolejne postqpienia ceny powy2ej

najwy2szej ceny zamieszczonej w r6wnozgdnych ofertach, dop6ki mimo tzykrotnego wywolania nie ma

dalszych postqpieri. Minimalna wysoko6d postqpienia wynosi 1 000 zl (eden tysiqc zlotych).

7. Pzewodniczqcy Komisji pzetargowej wywoluje tzykrotnie ostatniq, naiwy2szq cenq i zamyka

pzetarg, a nastgpnie oglasza imiq i nazwisko lub nazwg albo firmg osoby, kt6ra pzetarg wygrala.

8. Z pzebiegu pzetargu i procedury otwarcia ofert, Komisia pzetargowa spozqdza protok6l

dokumentul4cy podstawowe czynno5ci zwiqzane z poslqpowaniem pzetargowym, a w szczeg6lno3ci:

a) opis pzedmiotu pzetargu;

b) dane oferent6w;

c) istotne elementy kazdei oferty, zwlaszcza wysoko66 zaoferowanej ceny;

d) informacje o spelnieniu pzez danego oferenta warunk6w pzetargu;

e) sheszczenie oceny i por6wnania zlo2onych ofert;

f) uzasadnienie odzucenia danej oferty;
g) uzasadnienie zwrotu danej oferty bez jej rozpatrywania;

h) wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem wyboru.

9.0 dokonaniu wyboru oferty organizator peetargu niezwlocznie poinformu,je wszystkich oferent6w,

kt6zy brali udzialw pzetargu.

10. Organizator pzelargu wyznaczy termin i miejsce zawarcia ostatecznel umowy spzeda2y
Pzedmiotu Pzetargu oferenlowi, kt6rego oferta zostanie wybrana.

$8
INNE PRZYPADKI ZAKONCZENIA PRZETARGU

1. 0rganizatorowi pzetargu pzysluguje prawo zamkniqcia pzetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert.

2. Organizalor pzetargu mo2e odwolad ogloszony pzetarg .iedynie z waZnych powod6w, niezwlocznie

podajqc informacjq o odwolaniu pzetargu na stronie intemetowei pod adresem: www.Dolros.net oraz na

www,kancelaria-kusmierek.ol W inform acji podaje sig tak2e pzyczyng odwolania pzetargu.

3. Pzetarg uwa2a sig za zakohcmny wynikiem negatywnym, bez wylonienia nabywcy Nieruchomo6ci,

le2eli w pzetargu pisemnym nie wplynqla 2adna oferta, gdy 2aden z jego uczestnik6w nie zaoferowal

ceny r6wnej lub wy2szej od minimalnej, a tak2e je2eli Komisja pzetargowa stwierdzila, 2e 2adna oferta

nie spelnia warunk6w pzetargu, a tak2e w pzypadku, w kt6rym, w sytuacji, o kt6rej mowaw$7 ust.5w
nikt nie pzystqpil do pzetargu ustnego lub ie2eli 2aden z jego uczeslnik6w nie zaoferowal postqpienia

ponad cenq wywolawczq pzetargu uslnego.

4. Zwrot wadium w pzypadkach okre6lonych w ust.l -3, nastqpi na zasadach okre5lonych w $ 3
niniejszego regulaminu.

5. W pzypadku, gdy wygrywajqcy pzetarg nie oplaci w terminie i w spos6b wskazany w pzedmiotowym

Regulaminie calo6ci ceny spzeda2y, zostanie to uznane za rezygnacjq z zakupu Nieruchomo6ci i

skutkowad bqdzie odstqpieniem organizatora pzetargu od zawarcia umowy, a w konsekwencji wplacone

pzez uczestnika pzetargu wadium nie bgdzie podlega6 zwrotowi.

RLIK wrD

ierek



Zalqcznikm 1

FORMULARZ OFERTOWY

Likwidator

,,POLROS' S.A, w Iikwidacji

ul. Tusryriska 72l"/4

95-030 Rzg6w

(imiQ, nazwisko oraz adrcs albo nanva lub firma oraz adres siedziby skladaiqcego ofe Q)

Numer PESEL .

(w przypadku osob fizycmych nie prowadzqcych dzialalnosci gospodarczei)

Numer telefonu

Adres e-mail:...

1. Pzystgpujqc do pzetargu pisemnego nieograniczonego na spzeda2 prawa wlasno6ci nieruchomo6ci

polo2onej w Rzgowie (wojew6dztwo l6dzkie, powiatl6dzki wschodni, gmina Rzg6w), pzy ul. Tuszytiskiej

T2lT4,skladajqc,ejsiqzdzialekoznaczonychnumerami: 126911,127111,127219,olqczneipowiezchni

5,005 ha, zabudowanej budynkiem hali handlowej o powiezchni 19.891,19 m2, dla kt6rej sqd Rejonowy

Sktadalqcy ofertq:

Numer NIP
(w przypadku osob fizycmych Nowadzqcph dzialatnose gpspodarczqoraz os6b pnwnych i podniot1w nie posiadajqcych

osobowoini pnwnei)

Numer REGON:
(ieteli dotyczy)

Aezeli dotyczy)

Dane kontaktowe, na kt6re nale2y pzekazywae korespondencig zwi4zanqz pzetargiem:



w Pabianicach, V wydziat Ksiqg wieczystych, prowadzi ksiggg wieczystqo nr LDIP/00006158/'l (dalej

jako: NieruchomoS6), skladam ofertq zakupu Nieruchomo6ci za cenq:

slownie........

.... zlotych ................. groszy

(Wy2ej wymieniona cena musi byd nie nizsza ni2 cena wywolawcza okre$lona pzez organizatora przetargu.)

Sktadajqc ofertg o6wiadczam, 2e:

- zapoznalem siq z ogloszeniem o pzetargu oraz Regulaminem pzetargu i pzyjmujg okreslone w nim

warunki za obowi4zu,iqce bez zastze2eri,

- zapoznalem siq ze stanem prawnym i technicznym pzedmiotu sprzeda\ oraz z Regulaminem

pzeiargu, kt6ry pzyjmuje jako obowiqzujqcy, orazwyra1am zgodq na wylEczenie rqkolmi za wady

fizyczne i prawne na zasadach okreSlonych w pzepisach Kodeksu cywilnego,

- w pzypadku wyboru moiej oferty - kwotg r6wnq zaoferowanej cenie, pomnielszonej o wniesione

wadium, wplacg - pzed wyznaczonym terminem zawarcia umowy spzeda/y, na rachunek bankowy

wskazany pisemnie pzez organizatora pzelargu,

- zobowiqzu.le siQ do pokrycia wszelkich podatk6w i oplat, koszt6w notarialnych i sqdowych oraz innych

koszt6w zwiqzanych z nabyciem nieruchomo5ci,

- wplacilem wadium zabezpieczaj4ce ofertg w wysoko6ci i na warunkach okre6lonych pzez organizatora

pzetargu.

Zwrotu wplaconego wadium nale2y dokonad na numer rachunku bankowego:

Miejscowo66 i data spozqdzenia oferty

W zalqczeniu skladam nastqpuiqce dokumenty:

1 . aktualny wydruk z wla6ciwego reiestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dzialalno5ci gospodarczej

- je2eli odrqbne pzepisy wymagaj4tego wpisu - je2eli dotyczy'

2. uchwalg wla5ciwych organ6w lub wsp6lnik6w, dot. wyra2enia zgody na zakup nieruchomo5ci - ie2eli

jest to wymagane, wraz z aktualnym odpisem umowy spolki -je2eli dotyczy,

3. oryginal dokumentu potwierdzaiqcego udzielenie pelnomocnictwa lub lego notarialnie potwierdzonq

kopiq, zawierajqcego jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu udzielonego pelnomocnictwa - je2eli

dotyczy,

Podpisy osoby lub os6b uprawnionych do dzialania w imieniu skladajqcego ofertq :

zlotych


