
Telewizja Polska Spółka Akcyjna 

Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul CzyŜewskiego 42, 80-336 Gdańsk 

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony 

 

1. Przedmiot przetargu.  
 Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaŜ: 

prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 35611m2 połoŜonej 
w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Na przedmiotową nieruchomość składa się jedna działka o nr 
ew. 223/8 dla której załoŜona jest Księga Wieczysta GD1G/00079735/8 prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Gdańsku.  

 

2. Cena wywoławcza. 
Cena  wywoławcza dla całości przedmiotu sprzedaŜy wynosi 19.408.000,00 złotych netto (słownie: 
dziewiętnaście milionów czterysta osiem tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości 23%. 
 

3. Organizacja przetargu. 

3.1. Przetarg prowadzony jest w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, stosownie 
do postanowień „Zasad organizowania przetargu na sprzedaŜ nieruchomości TVP S.A.” 
stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 27.04.2004 r. 
(z późniejszymi zmianami). 

3.2. Przetarg prowadzony będzie przez przewodniczącego komisji przetargowej powołanej Uchwałą 
Zarządu Spółki. 

3.3. Oferentami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. 

3.4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
a) złoŜenie pisemnej oferty w terminie do dnia 19.01.2012r. do godziny 12:00. Ofertę w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa Gdańsk – Grunwaldzka” moŜna 
składać osobiście w siedzibie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku lub 
za pośrednictwem poczty na adres siedziby Oddziału: 80-336 Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 42. 
Decyduje data wpływu.  

b) wniesienie przez Oferenta wadium w pieniądzu w kwocie 1.200.000,00 złotych brutto 
(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Wadium naleŜy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Telewizji Polskiej S.A. prowadzony przez BRE BANK S.A. II Oddział 
Korporacyjny Warszawa  nr: 23 1140 1977 0000 3070 6200 2039. Dowód wniesienia 
wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium – Gdańsk – 
Grunwaldzka”. Wpłaty wadium naleŜy dokonać w taki sposób, aby wadium wpłynęło na 
rachunek bankowy Telewizji Polskiej S.A. wskazany wyŜej najpóźniej w dniu 17.01.2012r. 
do godziny 24.00.  

3.5. Sprzedający ma prawo odrzucenia bez rozpatrywania oferty, która nie będzie zabezpieczona 
akceptowalną formą wadium w wymaganej wysokości, bądź wadium zostało wniesione 
po terminie wskazanym w pkt. 3.4 lit. b). 

3.6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie umieszczone na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Oferentom, którzy przetargu nie wygrali, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w 
całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta. 

3.7. Według zasad określonych wyŜej wadium jest zwracane takŜe w przypadku odwołania przetargu 
albo jego uniewaŜnienia. 
Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez Telewizję 
Polską S.A. na poczet ceny nabycia. Wadium to będzie przechowywane na oprocentowanym 
rachunku bankowym.  
Wadium jest zwracane oferentowi, który wygrał przetarg, jeŜeli do zawarcia umowy nie dojdzie z 
przyczyn niezaleŜnych od Oferenta (uniewaŜnienie przetargu, brak wymaganej zgody 
właściwego organu spółki albo ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, upływ terminu 
związania ofertą). Wadium jest w takim wypadku zwracane niezwłocznie. 



Telewizja Polska S.A. zatrzymuje wadium, jeŜeli Oferent, który wygrał przetarg (a) odmówił 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (b) zawarcie umowy stało się 
niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta 

3.8. Oferta dotyczyć musi wyłącznie całego przedmiotu przetargu.  
3.9. Oferta wiąŜe Oferenta przez okres 6 miesięcy licząc od daty jej złoŜenia. 
3.10. Oferta powinna zawierać: 

a) Dane Oferenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego Oferenta 
lub nazwę firmy i siedzibę oraz aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, jeŜeli Oferent jest 
osobą prawną; numer konta, na który naleŜy dokonać ewentualnego zwrotu wadium; 

b) Datę sporządzenia oferty; 
c) Szczegółowe określenie przedmiotu oferty; 
d) Oferowaną cenę (słownie), równą co najmniej cenie wywoławczej 
e) Podpis Oferenta lub osób upowaŜnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z odpisem 

z rejestru; 
f) Zezwolenia i zgody jeŜeli ze względu na osobę Oferenta są one prawem wymagane; 
g) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji warunków 

przetargu; 
h) Oświadczenie, Ŝe Oferent zapoznał się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym 

i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu Ŝadnych zastrzeŜeń; 
i) Dowód wpłacenia wadium. 

3.11. Rozstrzygnięcie przetargu 
a) Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Oddziału Terenowego Telewizji 

Polskiej S.A. w Gdańsku w dniu 19.01.2012r. o godzinie 12:15 w sali nr 0/15 (sala 
konferencyjna) 

b) JeŜeli w przetargu nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Telewizja Polska S.A. organizuje dodatkowy 
przetarg ustny ograniczony odnośnie Oferentów; 

c) Oferent – Nabywca zostanie poinformowany o sposobie i miejscu zawarcia umowy. JeŜeli 
nabywca nie stawi się w miejscu i w terminie uzgodnionym, Sprzedający moŜe odstąpić 
od zawarcia umowy, a wniesione wadium zostanie zatrzymane przez Telewizję Polską S.A.; 

d) Do zawarcia umowy niezbędne jest uiszczenie pełnej ceny; 
e) Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego uniewaŜnienia 

w kaŜdym momencie bez podawania przyczyn. Informacja taka zostanie podana 
do wiadomości w formie przewidzianej dla ogłoszenia informacji o przetargu w przypadku 
gdy odwołanie lub uniewaŜnienie przetargu będzie miało miejsce przed terminem składania 
ofert albo w formie zawiadomienia Oferentów, którzy złoŜyli oferty jeŜeli uniewaŜnienie 
przetargu odbędzie się po terminie do składania ofert; 

f) NiezaleŜnie od wyników postępowania, Oferent ponosi wszelkie koszty związane  
z przygotowaniem i złoŜeniem oferty jak równieŜ nie przysługuje Oferentowi prawo 
do jakichkolwiek roszczeń wobec Telewizji Polskiej S.A. z tytułu zawarcia albo nie zawarcia 
umowy oraz odwołania albo uniewaŜnienia przetargu. 

3.12. Zawarcie umowy musi być poprzedzone wpłaceniem przez Oferenta całości ceny nabycia. 
Termin wniesienia ceny określi Telewizja w piśmie informującym Oferenta o miejscu i terminie 
zawarcia umowy, po zatwierdzeniu przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. wyniku postępowania. 
Niewniesienie całości ceny lub niestawienie się Oferenta na termin zawarcia umowy uprawnia 
Telewizję Polską S.A. do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i do 
zatrzymania wadium. 

3.13. Przed zawarciem umowy Oferent obowiązany jest uzyskać wymagane zgody i zezwolenia 
na nabycie prawa uŜytkowania wieczystego, jeŜeli obowiązujące przepisy takich zgód/zezwoleń 
wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium. 

 

4. Informacje dodatkowe. 
4.1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wycenę nieruchomości – operat biegłego 

rzeczoznawcy majątkowego, moŜna uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Telewizji 
Polskiej S.A. w Gdańsku, 80-336 Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 42, tel. 58 522 84 05. 

4.2. Oględziny nieruchomości wyznacza się w dniu 14.12.2011r. o godz. 12:00. Szczegółowe 
informacje dotyczące oględzin moŜna uzyskać pod nr telefonu 58 522 84 05. 


