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WYCIĄG Z
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, 
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne: 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy  
ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 30 000,00 zł. /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100/ na każdą  
z nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A.  
I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 11 października 2018 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7  
do dnia 11 października 2018 r. do godz. 12-tej. 
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 11 października 2018 r. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami  
tel. 822-65-70 wew. 222. 
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest 
również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl. 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego  
- Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 38 lub telefonicznie pod numerem tel. ( 15) 822-65-70 wew. 222. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Urbaniak. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany / pożądany / termin realizacji zamówienia – 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: k.urbaniak@um.tarnobrzeg.pl w terminie do dnia 06.08.2018 r. 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 2 dni od dnia składania ofert.

Tarnobrzeg, dnia 2018-08.02 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Cena

406/65 1,3997 ha 350 000,00 zł  
(trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

406/66 0,7568 ha 215 000,00 zł  
(dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100)

406/67 0,8344 ha 240 000,00 zł  
(dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100)


