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na sprzedaż przez SpółdzielnięMieszkaniową „Pizylesie” z siedzibą w Sopocie
prawa użytkowania wieczystego dzialki gruntu

nr ewidencyjny 11/17 w Sopocie przy ul. 23 Marca 79 B

I. Postanowienia ogólne.

1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania
konkursu ofert pisemnych (zwany dalej' „Konkursem Ofert") na sprzedaz prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomośm stanowiącej działkę gruntu nr ewidencyjny
11/17 w Sopocie przy ul. 23 Marca 79 B, przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie" z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77C. 81-820 Sopot, określonej w
ogłoszeniu o KonkursieOfert, które powołuje się na niniejszy Regulamin

2, Celem Konkursu Ofert jest wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Przylesie” w Sopocie

3 Organizatorem Konkursu Ofert jest Spóldzrelnia Mieszkaniowa „Przylesie" w Sopocie
zwana dalej „Organizatorem '.

ll. Podstawa prawna.

Konkurs Ofert jest przeprowadzany na podstawre przepisów kodeksu cywilnego oraz
Regulaminu

III. Przedmiot,

1. Przedmiotem Konkursu Ofert jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17, obręb 00001, położonej w
Sopocie przy ul. 23 marca 79 B. m.in. dla której Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydzial
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GMS/000012350, wraz z własnością
posadowionych na działce budynków i budowli, zwaną dalej: .,Nieruchomością”.
Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Sopot. Umowa wieczystego uzytkowania do
19 1120665

2. Podstawowe dane dotyczące Nieruchomości są Ujawnione w ogloszeniu, na stronie
www smprzylesiepl oraz dostępne są u Organizatora

3. Organizator złożył w dniu 3 sierpnia 2016 r. wniosek o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli Przylesie i Zacisze w
mieście Sopocie, w zakresie karty terenu 11, przyjętego uchwałą nr XXVIII/392/2013
Rady Miasta Sopotu z dnia 17 maja 2013 r, Zakłada się, że w nowym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zmieni się przeznaczenie Nieruchomości na
teren zabudowy mieszkanrowo—usługowej.

4, Projekt Uchwały Rady Miasta Sopotu dotyczący zmiany MPZ znajduje się na stronie
biuletynu informacji publicznej UM Sopot * brp.umsopot.nv.pI/ArticIe/get/id,18233.html

5. Wizje lokalne Nieruchomości możliwe są po uprzednim umówieniu 2 Organizatorem w
godzrnach jego pracy.

6. Organizator zapewnia dostęp do wszelkich dostępnych danych 0 Nieruchomości.
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IV. Warunki i zasady uczestnictwa.

Termin nadsyłania ofert na zakup Nieruchomości określony jest w ogłoszeniu
Regulamin stanowi załącznik do ogłoszenia
Ofertę zakupu mogą składać osoby fizyczne. osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nie posradające osobowości prawnej, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
mogą skutecznie nabywać dla siebie własność Nieruchomości i które wpłaciły wadium w
kwome 100 000,00 zł ( stoiysięcy ”Olma zł ) na rachunek bankowy Organizatora w banku
Millennium S.A, 43 1160 2202 0000 0000 6195 0729 najpóźniejw dniu złożenia oferty
Wpłacona kwota wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wyłącza się możliwość składania ofert przez:

a). osoby wchodzące w sklad Komisji Konkursowej, ich małżonków, rodziców oraz
dzieci,

b). członkóworganów Organizatora oraz pracowników Organizatora
Oferty nadsyłane w ramach Konkursu Ofert, powinny zawierać co najmniej:

3). dane identyfikujące Oferenta - imię, nazwisko, nazwę lub firmę i adres (adres
siedziby), nr właściwego rejestru i oznaczenie organu rejestrowego, nr NIP, REGON,
wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje (zaświadczenia, wypis z KRS),
wypis z właściwego rejestru zawierający wskazanie osób uprawnionych do
reprezentacji Oferenta, aktualnymi w dniu złożenia oferty,

b). datę sporządzenia oferty,
o). ośWiadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki i

postanowienia bez zastrzeżeń,
d). opcjonalnie wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty

zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach i zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w
składkach i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach winny być składane w
oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem,

e). oferowaną cenę zakupu netto nie niższą niż 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów
złotych 00/100) plus podatek VAT w ustawowej wysokości, wraz z oświadczeniem, iz

posiada środki pieniężne na nabycie Nieruchomości za oferowaną cenę wraz z
kosztami notarialnymi i zapłatę kwoty podatku, o jaką cena zostanie powiększona
stosownie do obowiązujących przepisów lub jaki będzie należny w związku z
transakcja sprzedaży,
Zaoferowana cena zakupu jest z punktu Widzenia SM najważniejszym kryterium
wyboru.

f). oświadczenie o ważności oferty przez okres co najmniej 100 dni od daty wskazanej w
ogłoszeniu o Konkursie Ofertjako termin nadsyłania ofert na zakup Nieruchomości,

9). oświadczenie o gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej, uwarunkowanej
wyłącznie skuteczną zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
”MPZ" dla Nieruchomości.
Należy uwzględnić fakt, ze umowa zawierana będzie przed uprawomocnieniem Się
uchwały Rady Miasta Sopotu dotyczącej zmiany MPZ w postępowaniu nadzorczym
przez wajewodę

h). przedstawić dowód wpłaty wadium w kwocie 100.000,00 zł, o którym mowa w części
IV pkt. 2 Regulaminu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu bankowego na
rachunek bankowyOrganizatora,

i), w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi - oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwaizanie danych osobowych dla celów prowadzenia Konkursu Ofert i

realizacji procedury nabycia praw do Nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zmianami),

j). podpis Oferenta: o ile umocowanie osoby składającej podpis pod ofertą do działania
za Oferenta l składania oświadczeń woli nie wynika z przepisów prawa i dokume tów
złożonych stosownie do części IV pkt 4 lit. a) Regulaminu, należy z łą zyć
dokumenty potwierdzające umocowanie, ł
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k). udokumentowanie spelnienia przez Oferenta wymogów określonych w częścr IV pkt 6
Regulaminu,

|). oświadczenie o zachowaniu poufności wedlug wzoru stanOWIącego zalącznik do
Regulaminu,oświadczenie, że Oferent zobOWiązuje śię przejąć korzyści i ciężary
związane z Nieruchomością z chwilą zawarcia umowy spizedazy Nieruchomości i

protokoloranego jej przekazania, w tym do ponoszenia oplat rocznych z tytulu
użytkowania Wieczystego NieruchomośCi począwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaży Nieruchomości co obejmuje także zobOWiązanie Oferenta do Uiszczenia
proporcjonalnej części oplaty rocznej oraz podatku od nieruchomości przypadających
od dnia określonego w umowie sprzedazy do końca roku kalendarzowego lub zwrotu
proporcjonalnej części uiszczone] przez Organizatora opłaty rocznej oraz podatku od
nieruchomości na rzecz Organizatora,

rn), oświadczenie, ze Oferent zobowiązuje sie do realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego na terenie NieruchomośCi skutkującym zakonczeniem robót
budowlanych (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) nie później niż do dnia
31 grudnia 2020 r. realizując inwestiję przy uwzględnieniu, że zmianie ulegną
warunki zabudowy na zgodne z aktualnie wyłożonym do publicznego wglądu
projektem uchwaly Rady Miasta Sopotu dotyczącym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości rejonu Opery Leśnej, OSledli
Przylesie i Zacisze w mieście Sopocie.

n). krótki opis zamierzenia inwestycyjnego z uwzględnieniem charakteru lokali
użytkowych, wielkości parkingu, przewidywanej ilości miejsc postojowych,
zagospodarowania terenu zielonego i niezabudowanego, robót towarzyszących - np.
modernizacji dróg dojazdowych, małej architektury, gromadzenia i segregacji
odpadów, wygrodzenia wylacznie na linii lasu,

n) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom Organizatora
udzial w planowaniu inwestycji na terenie Nieruchomości poprzez zapewnienie
udzialu przynajmniej dwóch przedstaWicieIi Organizatora w skladzie kOmiSji
wybierające] projekt architektoniczny, który będzie realizowany na Nieruchomości,

0) oświadczenie, Że Oferent wyraża zgodę na wylączenie rękojmi za wady fizyczne i

prawne Nieruchomości na zasadzie art. 558 5 1 kodeksu cywilnego,
r) oświadczenie, że Oferent nie będzie zglaszal w stosunku Organizatora żadnych

roszczeń odszkodowawczych za jakiekolwiek szkody wywolane odwolaniem lub
zamknięciem postępowania Konkursu Ofert, w tym bez podania przyczyny, bez
wybrania którejkolwiek oferty, ani roszczeń o zwrot jakichkolwiek wydatków
ponieSIonych w związku z udzialem w postępowaniu Konkursu Ofert, w szczególności
wydatkówzwiązanych z przygotowaniem iztożeniem oferty. P

5) oświadczenie o zgodzie na ujawnienie zainteresowanym czlonkom SM oferty w
celach ewentualnej kontroli dokonanego wyboru.

t) Oferent moze zaproponować również swoją wstępną propozycję umowy, w ofercie
niego istotne

5. Z uwagi na fakt, Że Spóldzielnia Mieszkaniowa „Pizylesie" w Sopocie jest potencjalnie
zainteresowana nabyctem lokali uzytkowych lub mieszkalnych, złożona oferta może
opcjonalnie zawierać cenę netto sprzedaży jednego mZ powierzchni uzytkowe] za jaką
Oferent (nabywca) zobowiąże się sprzedać Spóldzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w
Sopocie rn2 powierzchni użytkowej w stanie deweloperskim w budynku mającym
powstac na Nieruchomosci przy założeniu że w przypadku lokali użytkowych cena netto
dotyczyć ma wylacznie lokali potożonych2na pierwszej kondygnacji naziemnejW ofercie
powinny być wskazane ceny netto m2 powierzchni użytkowej przy uwzględnieniu
polozenia przyszlego lokalu względem stron śWiata kondygnacji oraz jego
przeznaczenia, jeżeli zamierza ceny ze względu na te cechy różnicować. Może wskazać
minimalną i maksymalną ilość m2, którą zobowiąze się sprzedać za wskazaną cenęnetto m2 powierzchni użytkowej I

Planowana pow zaplecza techniczno-warsztatowego to ok_ 100m2.
V
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6, Oferent w treści złozonej oferty powinien wykazać spełnianie następujących warunków
dodatkowych:

a). dysponować doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć budowlanych w charakterze
inwestora o wartości nie niższej niż 40.000.00000 zł — realizowanych bezpośrednio
przez Oferenta lub za pośrednictwem spółek pOWIązanych kapitałowo, w przeciągu
ostatnich 5 lat liczonych od daty wskazanej w ogłoszeniu o Konkursie Ofert jako
termin nadsyłania ofert na zakup Nieruchomoscu

b). dysponować doświadczeniem w realizacji inwestycji w ramach budownictwa
mieszkaniowego oraz usługowego, udokumentowanego realizacja i oddaniem do
użytku ogółem co najmniej 10000 m2 powierzchni użytkowej, bezpośrednio przez
Oferenta lub za pośrednictwem spółek powiązanych kapitałowo z oferentem,

Oferty nalezy składać na piśmie na adres Organizatora, najpóźniej do ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego termin na składanie ofert wskazany w ogłoszeniu o
Konkursie Ofert (decyduje data wpływu do Organizatora, a nie data stempla
pocztowego),
Organizator informuje, że nabycie Nieruchomości przez podmiot zagraniczny może
nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeśli
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., poz. 1380, ze zm.), Ustalenie, czy
Oferent będący podmiotem zagranicznym jest zobowiązany do uzyskania takiego
zezwolenia, obciąża Oferenta.
Oferty powinny być złożone w zaklejonej kopercie, w sposob uniemożIiWiający
zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcta.

Komisja Konkursowa,

Czynności zwrazane z wyborem oferty wykonuje Komisja Konkursowa w składzie co
najmniej 9 osób. wyznaczonych przez Radę Nadzorcza Organizatora spośród członków
Radcy Nadzorczej, Zarządu Organizatora, jak również członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pizylesie" w Sopocie.
Komisja Konkursowa wybiera ze swoich członków przewodniczącego i sekretarza
Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obOWiązujacych
przepisów prawa,
Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając
na względzie dobre imię i uzasadniony interes członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie" w Sopocie,
Obrady Komisji Konkursowej są niejawne dla Oferentów i publiczności,

Konkurs.
Obrady Komisji Konkursowej odbywają się w siedzibie i w terminach wyznaczonych
przez Organizatora w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Konkursowej, o ile tylko
zostanie złożona co najmniej jedna oferta zakupu Nieruchomości,
Po zebraniu Komisji Konkursowej Przewodniczący Komisji Konkursowej stwierdza
prawidłowość dotychczas przeprowadzonych czynności i działań w toku konkursu oraz
ogłasza liczbę otrzymanych ofert na nabycie Nieruchomości.
Komisja Konkursowa przeprowadza Konkurs Ofert w dwóch etapach.
W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa

a). otwiera koperty z ofertami oraz dokonuje szczegółowej analizy ofert,
b). odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom, z zastrzeżeniem lit. c),
c). ustala ewentualną listę kwestii do doprecyzowania przez poszczególnych

Oferentów,w szczególności może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień,
jezlioferta budzt wątpliwoścr, a także do jej uzupełnienia, jeśli jest niekompletna,

d). sporządza protokół zawierający: „/
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

daty pracy komisji
skład komisji
dane identyfikacyjne Oferentów
zestawienie porównawcze ofert
rekomendacje wyselekcjonowanych ofert nabycia, które przechodzą do
drugiego etapu Konkursu Ofert

- procedurę i termin dalszego postepowania
: protokół opatrzony data podpisują członkOWie Komisji Konkursowej.

Jezeli protokół sporządzony po pierwszym etapie przez Komisję Konkursową wskazuje.
iż kryteria formalne spełnił tylko jeden Oferent, etapu drugiego Konkursu Ofert nie
przeprowadza się.
Jezeli protokół sporządzony po pierwszym etapie przez KomiSje Konkursową wskazuje.
iz kryteria formalne spełniły, co najmniej dwie oferty. przeprowadza się drugi etap
Konkursu Ofert
W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa zaprasza wybranych po pierwszym
etapie Oferentów na negocjacje, celem przeprowadzenia dalszych rozmów odnośnie
złożonych przez nich ofert oraz planów inwestycyjnych dotyczących NieruchomoŚCi
Po zakończeniu drugiego etapu Konkursu Ofert Komisja Konkursowa sporządza
protokól zawierający rozstrzygnięcie Konkursu, który przekazuje do Rady Nadzorczej
Spóldzielni Mieszkaniowej „Przylesie" w Sopocie
Rada Nadzorcza Spóldzielni Mieszkaniowej „Przyle5iel' w Sopocie, wedle swobodnego
uznania, podejmuje decyzję o przyjęciu wybranej w Konkursie Ofert oferty lub też o
zakończeniu Konkursu bez dokonania wyboru oferty.
Organizator powiadomi wszystkich Oferentów pisemnie o wyniku Konkursu Ofert oraz
zwróci w ciągu 5 dni roboczych wadium wpłacone przez Oferentów, których oferta nie
została wybrana, w kwocie nominalnej na rachunki bankowe, z których poszczególni
oferencr dokonali wpłat wadium. Kwota wadium wpłacona przez Oferenta, którego oferta
została wybrana zostanie zaliczona w umowie sprzedaży Nieruchomości na poczet ceny
sprzedaży Nieruchomosci
Złożone oferty pozostają w mocy przez okres, jaki został określony w ofercie Oferty
przestają wiązać przed upływem tego terminu jedynie w przypadku odwolania Konkursu
Ofert, zakończenia Konkursu Ofert wynikiem negatywnym lub w przypadku
przeniesienia przez Organizatora praw do Nieruchomości na podmiot trzeci.
W przypadku zakonczenia Konkursu Ofert na nabycie Nieruchomości wynikiem
negatywnym, konkurs może byc powtarzany.
Konkurs Ofert w odniesieniu do Nieruchomości uważa się za zakończony wynikiem
negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub Komisja Konkursowa stwierdzi, że
żadna oferta nie spełnia wymaganych warunków lub Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie" zakończy konkurs bez dokonania wyboru oferty.
Podmiot, którego oferta zostanie przyjeta zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i

terminie zawarcia umowy sprzedazy Nieruchomości, na warunkach wskazanych w
Regulaminie, ofercie oraz przyjętych i uzgodnionych w trakcie negocjacji, o których
mowa w pkt. 7 powyżej. Umowa sprzedaży Nieruchomosci może być poprzedzona
zawarciem umowy przedwstępnej. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedIiWienia
w ustalonym miejscu i terminie, badź podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia
umowy sprzedazy Nieruchomości lub pizedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości
uznaje się, że uchyla się od zawarcia tych umów i w takim przypadku Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Przylesie" uprawniona jest do zatrzymania wpłaconego wadium, nie jest
zobowiązana do zawarCia umowy sprzedaży i moze żądać odszkodowania na zasadach
ogólnych,
Organizator zastrzega prawo odwołania Konkursu Ofert w każdym czasie bez
konieczności podawania przyczyn lub zamknięcia Konkursu Ofert bez przyjęcia
którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjaqi ze wszystkimi lub
wybranymi oferentami, jak również prawo swobodnej oceny i przyjęcia oferty, ez
ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialnosci z tych tytułów. LJ?
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16. Regulamin Konkursu Ofert i ogloszenie () Konkursie Ofert udostępnia się w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.smprzylesie pI. Organizator
moze dokonać ogtoszenia o Konkursie Ofert dodatkowo również w inny przyjęty przez
siebie sposób, jak i informować o Konkursie Ofert bezposrednio podmioty potencjalnie
zainteresowane nabyciem Nieruchomości. Regulamin Konkursu Ofert i ogloszenie o
KonkurSie Ofert mogą być w kazdym czasie zmieniane przez Organizatora, o czym
Organizator poinformuje na stronie internetowejwww.smprzylesiepl.

VII. Zawarcie umowy.

1. Zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomosci może być poprzedzone zawarciem umowy
przedwstępnej w formie aktu notarialnego określającej warunki zawarcia umowy
ostatecznej.

2. Umowa sprzedazy Nieruchomoscr oraz umowa przedwstępna sprzedaży Nieruchomości,
jeżeli będzie zawierana, pod rygorem utraty przez Oferenta wpłaconego wadium, musi
uwzględniać takiejego zobowiązania i oświadczenia jak (istotne postanowienia umowy):

a) zaptata ceny brutto sprzedaży Nieruchomości nastąpi najpóźniej do dnia zawarcia
umowy sprzedaży Nieruchomośck z tym ze częśc ceny brutto stanowiąca różnicę
kwot wskazanych przez Oferenta zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert w
części IV pkt. 4 lit, e) tiret drugie | pierwsze może zostać zapłacona przez nabywcę
w ustalonym terminie po spełnieniu określonych warunków planistycznych
wskazanych w Regulaminie Konkursu Ofert w części IV pkt. 4 lit. e) tiret drugie.
przy czym, co do obowiązku jej zapłaty nabywca podda się egzekucji w akcie
notarialnym oraz ustanowr hipotekę umowną na Nieruchomości w umowie
sprzedaży Nieruchomosci celem zabezpieczenia zaptaty tej części ceny,
zobowiązanie się Nabywcy do sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesre” w
Sopocie ustalonej ilości rn2 powierzchni uzytkowe] w wybudowanym budynku na
Nieruchomości zgodnie z ofertą ztozona wedle częsci IV pkt. 5 Regulaminu
Konkursu Ofert,

c) nabywca zobowiąze się do pokrycia wszelkich kosztów | opłat związanych z
umowa sprzedaży Nieruchomosci oraz przedwstępną umową sprzedazy
Nieruchomości, tj. m in. taksy notarialnej, oplaty sądowej oraz podatków (w tym
podateku od towarów i usług, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go
doliczyć do ceny netto),

d) powtórzenie przez nabywcę zobowiązania złożonego zgodnie z częścią IV pkt. 4
lit. m) Regulaminu Konkursu Ofert wraz z zobowiązaniem się nabywcy do zapłaty
na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 001% ceny brutto umowy
sprzedaży Nieruchomości za kazdy dzień opóźnienia względem terminów tam
wskazanych.

e) powtórzenie przez nabywcę zobowrązań ztozonych zgodnie z częścią lV pkt. 4 lit.

n) i 0) Regulaminu Konkursu Ofert,
f) wyrażenie Zgody przez nabywcę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne

Nieruchomości na zasadzie art. 558 5 1 kodeksu cywilnego,
w przypadku zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomosci Nabywca

najpóźniej dzień przed jej zawarciem zobowiązany jest wplacic 3.000.000,00 zł
tytulem zadatku, zas termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nie może być
późniejszy niż 6 miesiące od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub data
uprawomocnienia się uchwaly Rady Miasta Sopotu dotyczącej zmiany MP2 W

postępowaniu nadzorczym przez WOjewodę.
zobowiązanie nabywcy, ze ani nabywca ani jego następcy prawni nie będą
występować o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obeijjącego Nieruchomość obowiązujących w dniu
zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości lub zmienionych zgodnie ze ziozonym
w dniu 3 sierpnia 2016 r. wnioskiem Spóldzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w
Sopocie o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Opery Leśnej, osiedli Przylesie i Zacisze w mieścre Sopocie, w zakresie karty
terenu 11, przyjętego uchwalą nr XXVIII/392/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 17

%.
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maja 2013 r. w okresie 10 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości
pod rygorem zapłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prżylesie" w Sopocie
kary umownej w wysokości 5.000.000,00 zl.

3. Organizator zastrzega. że (niezaleznie od przypadków, o których mowa powyżej)
wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli Oferent którego oferta nabycia zostala
przyjęta:
a) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w

formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Organizatora,
b) odmówr złożenia lub powtórzenia oświadczeń i zobowiązań, wymaganych zgodnie z

treścią Regulaminu Konkursu Ofert,
0) nie uiścił zadatku (w przypadku przedwstępnej umowy sprzedaży) lub nie zaplacił

ceny sprzedaży brutto (w przypadku umowy sprzedazy) zgodnie z warunkami
wskazanymi w części VlI ust. 2 lit. a) i g) najpóżniej przed dniem zawarcia tych
umów, przy czym przez wplate tych kwot rozumie się zaksięgowanie ich na rachunku
bankowym Organizatora,

d) przedstawil w ofercie nieprawdziwe dane,
e) zawarcie umowy sprzedazy stanie się niemożliwe z przyczyn, leżących po stronie

Oferenta.
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Załącznik do Regulaminu - Oświadczenie o zachowaniu poufności

OŚWIADCZENIE o ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Działając w imieni

dalej jako ..Ofcrent'” oświadczam niniejszym. iż w związku z przeprowadzanym przez
Spółdzielnię Mieszkaniową ..Przylesie" z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77c. 81-820
Sopot Konkursem Ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17. z obrębu 00001, położonej w'

Sopocie przy ul. 23 marca 79 B. m.in. dla której Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi ksiege wieczystą nr GD1S/00001235/7. wraz z własnością
posadowionych na działce budynków i budowli (dalej ..Nieruchomośc'"), Oferent niniejszym
zobowiązuje sie wykorzystać otrzymane przez niego w związku z Konkursem Ofert
informacje i dokumenty wyłącznie w celu. w jakim zostały przekazane Oferentowi, to jest w
celu rozważenia złożenia i ewentualnego sporządzenia oferty dla Spółdzielni Mieszkaniowej
,.Przylesie" w Sopocie. w 7wiąJku z tym Oferent nie będzie ich ujawni żadnej innej
stronie/osobie ani powielać. rozpowszechniać czy wykorzystywać wjakikolwiek inny sposob.

Oferent został poinformowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową ..Przylesie" w Sopocie. że
każdy z ww. dokumentow stanowi material poufny i nie może być udostępniany osobom
trzecim. Niniejszym zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści otrzymanych
dokumentów. a w szczególności uniemożliwienia dostępu osób trzecich do ww. dokumentów.
z zastrzeżeniem, że Oferent jest uprawniony do przekazywania dokumentów swoim
pracownikom i doradcom zatrudnionym do sporządzenia oferty.

W imieniu Oferenta oświadczam. iż Oferent ponosi pełną odpowiedzialność zajakiekolwiek
szkody. jakie Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Przylesie" w Sopocie może ewentualnie ponieść
na skutek ujawnienia przez Oferenta lub osoby. którym dokumenty ujawniliśmy, informacji
poufnych także poprzez ich niewłaściwe zabezpieczenie przed utratą i dostępem dla osób
trzecich. obejmujące w szczególności straty rzeczywiste. utracone korzyści. koszty sądowe i

koszty zastępstwa procesowego. jak rowniez wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji
roszczen Spółdzielni Mieszkaniowej ..Przylesie” w Sopocie wynikłe z powodu namszenia
przez nas zobowiązań objętych niniejszym oświadczeniem.

Oświadczamy, iż niniejsze oświadczenie o poufności obowiązuje przez okres 5 lat od jego
złożenia.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie"
81-820 Sopot, ul, 23 Marca77C
tel.(058) 551>2942L fax (058) SSI—69789
www.smprzylesie.p| eemail: administracia@smprzvlesie.p| NIP: 583000—49-84

Informacje uzupełniające:

1.

2.

10.

11.

SMjest zainteresowana przeniesieniem całej działaności handlowo ~ usługowej prowadzonej
obecnie przez najemców w pawilonie przy 23 Marca 77C do nowego obiektu
grunt pod trafostacja o nr T 2849 znajdująca się na działce ll/l 5 przy 23 Marca 79 o powierzchni
działki 107 rnZ i pow zabudowy 39 rnZ może zostać w drodze osobnej umowy wynajęty lub po
uchwale WZCz sprzedany Nabywcy. Obecnie zawartajest umowa z ENERGA _ OPERATOR
S.A. Oddział w Gdańsku na czas nieokreślony z 6 miesiecznym terminemjej wypowiedzenia,
informacje dotyczące uzbrojenia terenu i zabudowań starej kotłowni są możliwe do uzyskania w
SM.
istniejąca hydrofornia w starej kotłowni zostanie zlikwidowana do końca 2017r. Instalacje
operatorów sieci komórkowych znajdujace sie na kominie będa zdemontowane w terminie do 30
czerwca 2018 r,
sieci wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do funkcjonowania SM zostaną z przeniesione
do 30 marca 2017r_
do 30 c7erwca 2018r wszystkie pomieszczenia w obiekcie beda opuszczone przez najemcę,
Ostateeze przekazanie protokolame dzialki nastąpi do 30 czerwca 2017r
po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży. SM zapewni Nabywcy dostep do dzialki w celach
projektowych
oferent może zadeklarować przeznaczenie istniejącej, czynnej studnL oraz rozwiązanie budowy i

Finansowania wspólnego z sąsiednimi budynkami mieszkalnymi SM miejsca do podziemnej
segregacji odpadow,
istotną informacja oferenta będzie współpraca z SM w zakresie pozyskaniajak największej liczby
chętnych spośród właścicieli lokali w zasobach SM do nabycia miejsc postojowych w parkingu
podziemnymjaki powstanie pod obiektem Wiazać się to bedzie z ilością planowanych miejsc
postojowych,
SM informuje (› posiadanym pozwoleniu na budowę w zakresie tennomodemizaeji elewacji
swoich budynków mieszkalnych. WskazanymjesL aby projekt obiektu charakteryzował się
Wyróżniającymi go walorami architektonicznymi a zarazem wpisywał w istniejąca zabudowę
osiedla po modernizacji.
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