
O G Ł O S Z E N I E  3 0 0 0 0

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT                ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT                ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZA
PRO

SZEN
IE D

O
 SK

ŁA
D

A
N

IA
 O

FERT               ZA
PRO

SZEN
IE D

O
 SK

ŁA
D

A
N

IA
 O

FERT                ZA
PRO

SZEN
IE D

O
 SK

ŁA
D

A
N

IA
 O

FERT                ZA
PRO

SZEN
IE D

O
 SK

ŁA
D

A
N

IA
 O

FERT                ZA
PRO

SZEN
IE D

O
 SK

ŁA
D

A
N

IA
 O

FERT ZA
PR

O
SZ

EN
IE

 D
O

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 O

FE
RT

    
    

    
   Z

A
PR

O
SZ

EN
IE

 D
O

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 O

FE
RT

    
    

    
    

ZA
PR

O
SZ

EN
IE

 D
O

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 O

FE
RT

    
    

    
    

ZA
PR

O
SZ

EN
IE

 D
O

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 O

FE
RT

    
    

    
    

ZA
PR

O
SZ

EN
IE

 D
O

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 O

FE
RT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ NA TERENIE MIASTA CHOJNICE

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni z siedzibą przy  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, zainteresowana jest zakupem mieszkań 
zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Chojnice w 2018 roku, 
z rynku pierwotnego, zarówno w stanie wykończenia „pod klucz” bądź w sta-
nie deweloperskim.

I. Termin realizacji nabycia i wydania zakupu: nie później niż do 21 grudnia 
2018 roku.
 1. Agencja przy wyborze oferty będzie się kierowała następującymi kryteriami: 
  - ceną brutto sprzedaży,
  -  terminem realizacji (termin oddania do użytkowania, termin wydania lokali, pro-

ponowany termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży lokali mieszkalnych),
  - lokalizacją nieruchomości, 
  - standardem wykończenia,
  - dostępnością lokali gotowych do zasiedlenia,
  - powierzchnią użytkową i strukturą mieszkań.
 2.  Do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości konieczna jest zgoda 

Prezesa AMW.
 3.  Wszczęta procedura zakupu może zostać unieważniona, na każdym etapie jej 

prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyny.

II. AMW oczekuje ofert zawierających:
 1. Dane dotyczące:

  1)  lokalizacji (adres, oznaczenie geodezyjne nieruchomości wg ewidencji gruntów 
i budynków, nr księgi wieczystej itp.);

  2) ilości oferowanych lokali;

  3)  struktury i powierzchni użytkowej lokali mierzonych w świetle wyprawionych 
ścian, łącznej powierzchni pokoi, udziału w części wspólnej nieruchomości, tj. 
w budynku i gruncie.

  AMW zainteresowana jest zakupem 5 mieszkań o strukturze mieszkań określonej 
w § 10 Wytycznych nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 
grudnia 2014 r. (https://www.amw.com.pl/Komunikaty).

  Preferowana struktura mieszkań:

  • 1 pokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej pokoju do 20 m2 – 1 lokal,

  • 2 pokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej pokoi do 32 m2 – 1 lokal,

  • 3  pokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej pokoi od 36 do 44 m2 – 3 lokale, 
   wraz z przynależnymi do lokalu komórkami lokatorskimi oraz miejscami  

postojowymi. 

 2.  Termin lub przewidywany termin protokolarnego przekazania mieszkań posiada-
jących zaświadczenie o samodzielności lokali, usytuowanych w budynkach posia-
dających prawomocne pozwolenie na użytkowanie: nie później niż do 21 grudnia 
2018 roku. W załączeniu do składanej oferty należy przedstawić, poświadczone za 
zgodność z oryginałem, kopie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz zaświadczenia o samodzielności lokali. W przypadku trwania budowy, zo-
bowiązanie do uzyskania kompletnej dokumentacji w terminie do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność.

 3.  Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferowanych nieruchomości: pełny odpis 
z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, budynków, lokali, wyrys z mapy 
ewidencyjnej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania oferty.

 4.  Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania oferty. Dodatkowo należy załączyć dokument(y) potwierdzają-
cy(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
np. ważne pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu spółki, jeśli jest 
wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji.

 5.  Dla ofert sprzedaży lokali w stanie wykończenia „pod klucz”, w przypadku ich nie 
wykończenia na dzień składania oferty należy przedłożyć wykaz materiałów, które 
zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku zgodnie z Wytycznymi nr 3/2014 
Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 23 grudnia 2014 r. (https://www.
amw.com.pl/Komunikaty/) oraz podać cenę za 1m2 wykończenia „pod klucz”. 

 6.  Cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkal-
nych, prawa własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wie-
czystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek 
lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku - załącznik nr 3. Dodatkowo 
należy określić cenę brutto w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 czerwca  
1995 r. (Dz. U. 2018.133 tj.) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Cena lokali powinna być wyliczona na podstawie powierzchni lokali zwe-
ryfikowanej w toku pomiarów powykonawczych.

 7.  Lokalizacja nieruchomości, w których położone są lokale mieszkalne będące przed-
miotem zakupu, powinna zapewnić właściwą infrastrukturę (szkoła, przedszkole, 
handel, usługi, transport publiczny itp.), przyjazne otoczenie dla mieszkańców 
(minimalizację uciążliwości) oraz ogólnodostępne miejsca postojowe na tere-
nie posesji.

 8.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej i przekazaniu jej 
w przypadku podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości w mo-
mencie protokolarnego przekazania lokali w formie kopii opatrzonej klauzulą  
„za zgodność z oryginałem". 

 9.  Zwymiarowane rzuty lokali z określeniem powierzchni pomieszczeń, rzuty kondy-
gnacji budynku z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica, komórka lokatorska, 
miejsce postojowe i inne), standard wykończenia lokalu, opis wyposażenia budynku 
w media i instalacje, stan zagospodarowania terenu.

 10.  Propozycje oferenta dotyczące terminu udzielenia gwarancji na roboty konstruk-
cyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne.

 11.  Propozycje oferenta dotyczące formy i wysokości wniesienia zabezpieczenia nale-
żytego wykonania warunków gwarancji.

 12.  Oświadczenia oferenta - załącznik nr 4 i załącznik nr 5.
 13.  Zaświadczenie o niezaleganiu z publicznoprawnymi podatkami i opłatami:
  1) na rzecz ZUS,
  2) Urzędu Skarbowego, 
  3) jednostek samorządu terytorialnego.

III.  W drodze zakupu AMW chce pozyskać: samodzielne lokale będące przedmio-
tem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892, z późn. zm.). 

 1.  Preferowane będą lokale mieszkalne usytuowane w całych budynkach, bądź w da-
jącej się wyodrębnić części budynku (np. całe klatki schodowe).

 2.  Preferowane będą również oferty zawierające kilka mieszkań w danej nierucho-
mości.

 3.  Budynki muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz.1422 z późn. zm.).

 4.  Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi nr 4/2011 Prezesa 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 
procedury zakupu lokali mieszkalnych na potrzeby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 
(https: //www. amw.com.pl/Komunikaty).

IV. Pozostałe wymagania:
 1.  Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej 

ceny wstępnej brutto nieruchomości z każdym z wybranych oferentów.
 2.  Złożenie oferty i jej weryfikacja nie stanowi podstawy do zgłoszenia roszczenia 

o zawarcie umowy.
 3. Oferty nie spełniające warunków postępowania nie będą rozpatrywane.
 4.  Oferenci, których oferty wstępne zostaną rozpatrzone pozytywnie, zaproszeni 

zostaną do negocjacji w sprawie nabycia lokali mieszkalnych. Po zakończeniu 
negocjacji wynikiem pozytywnym wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia 
oferty ostatecznej, na warunkach nie gorszych niż złożonych w ofercie wstępnej 
z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków. 

 5.  Negocjacje można przeprowadzić, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta wstępna 
spełniająca warunki niniejszego postępowania. 

 6.  Nabycie nieruchomości może być dokonane poprzez zawarcie notarialnej umowy 
przeniesienia własności lub dwuetapowo poprzez zawarcie notarialnych umów 
przedwstępnej i przyrzeczonej przenoszącej własność. Zawarcie umowy (umów) 
następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. 
Koszty zawarcia notarialnej umowy (umów) przeniesienia własności nieruchomości 
oraz związane z tym opłaty i podatki ponosi oferent.

 7.  Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do przerwania, zakończenia lub 
unieważnienia procedury nabycia, w tym w szczególności prowadzonych negocjacji 
na każdym etapie bez podawania przyczyn i z tego powodu oferenci nie będą 
wysuwać jakichkolwiek roszczeń przeciwko Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie 
z oświadczeniem zawartym w załączniku nr 5.

 8.  Agencja Mienia Wojskowego zastrzega, że prawo o którym mowa w części IV, pkt. 
7, dotyczy także poszczególnych ofert i z tego powodu oferenci nie będą wysuwać 
jakichkolwiek roszczeń przeciwko Agencji Mienia Wojskowego.

 9.  Przedmiot oferty ma być bezwarunkowo wolny od wszelkich długów, obciążeń, 
zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich w momencie zawierania umowy 
przenoszącej własność nieruchomości (dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów), 
z wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych bezpośrednio związanych z korzy-
staniem z nieruchomości oferowanej i nieruchomości sąsiednich tj. służebności 
gruntowej lub przesyłu.

 10.  Agencja Mienia Wojskowego nie płaci prowizji z tytułu pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami.

Oferty wstępne należy składać do 16.03.2018 r. do godz. 12:00 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w kancelarii pokój 
nr 20, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 19 w Gdyni. 

Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponume-
rowane i załączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletowanie. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania zobowiązań a stro-
ny parafowane.

Do oferty należy dołączyć zestawienie lokali w formie tabelarycznej, wg wzoru 
określonego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 
w Gdyni (www.amw.com.pl/Komunikaty) 
Wypełnioną tabelę należy załączyć także w formie elektronicznej.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.amw.com.pl/Komunikaty.
Osoba do kontaktu:
Magdalena Winkel tel. (58) 690-8730

Załączniki na stronie internetowej:
1. Wytyczne nr 3/2014 dot. standardów mieszkań.
2. Wytyczne nr 4/2011 dot. procedury zakupu mieszkań.
3. Zestawienie w formie tabelarycznej – załącznik nr 3.
4. Oświadczenie – załącznik nr 4.
5. Oświadczenie – załącznik nr 5.

  Załącznik nr 4

Oświadczenie

Działając w imieniu firmy …………………………………………………, 
w oparciu o …………………………………………………………….

Oświadczam, że:
1.  Zapoznałem/łam się z Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie standardów lokali mieszkalnych 
(kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny 
odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne 
(kwatery) oraz akceptuję powyższe. 

2.  Zapoznałem/łam się z Wytycznymi nr 4/2011 Prezesa Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia procedury zakupu 
lokali mieszkalnych na potrzeby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz akceptuję po-
wyższe.

3.  Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia dotyczącego zakupu lokali mieszkalnych dla 
Agencji Mienia Wojskowego oraz akceptuję powyższe. 

        ………………                                               ………………
         miejscowość, data                                 podpis

 Załącznik nr 5

Oświadczenie

Działając w imieniu firmy …………………………………………………, 
w oparciu o ……………………………………………………………

Oświadczam, że:
1.  Zostałem/zostałam poinformowany/a, iż zgodnie z obowiązującymi w Agencji Mienia 

Wojskowego procedurami dotyczącymi nabywania lokali mieszkalnych, jak również 
zgodnie ze Statutem Agencji Mienia Wojskowego na nabycie lokalu niezbędne jest uzy-
skanie zgody Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Przyjmuję ten fakt do wiadomości 
i oświadczam, że nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w szczegól-
ności wynikających z braku zgody Prezesa AMW na dokonanie konkretnej czynności;

2.  Zapoznałem/łam się z Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie standardów lokali mieszkalnych 
(kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny 
odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne 
(kwatery);

3.  Przyjmuję do wiadomości, iż Agencja Mienia Wojskowego może przerwać, zakończyć 
lub unieważnić procedurę zakupu (również wobec konkretnego oferenta) – w tym 
w szczególności prowadzone negocjacje – na każdym etapie bez podawania przyczyn;

4.  Przyjmuję do wiadomości, iż negocjacje prowadzone będą w dobrej wierze, zgodnie 
z dobrymi obyczajami i nie muszą zakończyć się zawarciem umowy pomiędzy oferen-
tem, a Agencją Mienia Wojskowego. W związku z tym oświadczam również, iż zrzekam 
się i nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Agencji Mienia Wojskowego z tego 
tytułu, w szczególności dotyczących sposobu i trybu prowadzenia negocjacji.

        ………………                                               ………………
         miejscowość, data                                 podpis

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19; 81-231 Gdynia

tel. (58) 501 88 00; fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl           gdynia@amw.com.pl


