Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości MPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rostafińskich 1, z dnia 06.03.2014 r.
Colliers International Poland Sp. z o.o. jest doradcą i przedstawicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. (dalej MPRO Sp. z o.o.) w procesie sprzedaży wymienionych poniżej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem przetargów ustnych nieograniczonych i ofertowych pisemnych na sprzedaż praw własności
i praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.” (dalej Regulamin).
II. Oferta powinna zawierać z uwzględnieniem §3 i 4
w/w Regulaminu:

W imieniu naszego Klienta, zapraszamy do składania
pisemnych ofert na zakup wymienionych poniżej nieruchomości:

1.	Dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz ze stosownymi
dokumentami potwierdzającymi jego dane, numer
rachunku, na który należy dokonać ewentualnego
zwrotu wadium.

1.	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie, przy ul. Pięknej 1A, działki nr
4 i 5 o łącznej powierzchni 1.719 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW WA4M/00201214/7
i WA4M/00160362/9. Na działce nr 5 posadowiony
jest budynek o powierzchni 124 m2 przeznaczony do
wyburzenia. Nieruchomość posiada wydane prawomocne pozwolenie na budowę budynku użyteczności publicznej o funkcjach usługowych, wystawienniczo–gastronomicznych (dalej Piękna 1A), oraz

2.	Nazwę, siedzibę i adres, status prawny oferenta, osoby upoważnionej do jego reprezentacji, telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również
adres do doręczeń na terenie Polski.
3.	Podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

2.	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 33, działki
nr 6/1 i 6/2 o powierzchni 948 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW WA4M/00159437/6,
na której znajduje się budynek administracyjno-usługowy w stanie zerowym, (dalej Senatorska 33), oraz
3.	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27,
działka nr 11 o powierzchni 6.865 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1M/00283474/4,
na której posadowione są budynki o powierzchni
zabudowy 1.069 m2, przeznaczone do modernizacji,
przy czym nieruchomość posiada wydane prawomocne pozwolenie na budowę, remont, przebudowę
i nadbudowę poddasza użytkowego istniejących budynków usługowo-biurowo-magazynowych (dalej
Wybrzeże Gdyńskie 27), oraz
4.	
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Warszawie, przy ul. J. J. Rostafińskich 4,
działka nr 2 o powierzchni 8.213 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA2M/00151351/9. Nieruchomość zabudowana jest dwuczęściowym, jednopiętrowym budynkiem z lat 70-tych, używanym
do celów biurowych, o łącznej powierzchni użytkowej 2,631.95 m2, będącym przedmiotem najmu (dalej
J.J. Rostafińskich 4), oraz
5.	
prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 3, działka nr 14/46, o powierzchni 296 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA3M/002104818/8cz., (dalej Kupiecka 3).

4.	W przypadku konieczności uzyskania zgody na nabycie przedmiotu przetargu – zgodę właściwych organów kupującego (§ 4. ust.1 pkt. 6 Regulaminu).
Cena wywoławcza została określona przez Klienta
na następującą wartość: Piękna 1A na 7.350.000 zł,
Senatorska 33 na 3.900.000 zł, Wybrzeże Gdyńskie 27 na
6.350.000 zł., J. J. Rostafińskich 4 na 9.500.000 zł, Kupiecka 3 na 40.000 zł.
Określone powyżej ceny zostaną powiększone o należny w dacie transakcji podatek VAT. Cena w ofercie nie
może być niższa od ceny wywoławczej.
Ze stanem nieruchomości można zapoznać się do dnia
składania ofert. Oferent będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości
w biurze Colliers International Poland Sp. z o.o. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3 oraz możliwość sporządzenia
due diligence technicznego i prawnego, na koszt oferenta. Colliers udostępni dokumenty dostarczone przez
MPRO Sp. z o.o. na potrzeby badania due diligence podmiotowi uprawnionemu do jego sporządzenia wskazanemu przez Colliers bądź oferenta. Warunkiem przekazania powyższych informacji jest podpisanie deklaracji
o zachowaniu poufności. Colliers nie udostępnia dokumentów pocztą elektroniczną, umożliwia natomiast
wgląd do bazy dokumentów umieszczonych na tzw.
„Data Roomie”. Dodatkowe informacje można uzyskać
u Pana Emila Domerackiego, pod nr tel. +48 698 413
310, e-mail: emil.domeracki@colliers.com

I. Warunkiem uczestnictwa w wyborze ofert jest:
1.	Złożenie pisemnej oferty na każdą wybraną nieruchomość oddzielnie z dopiskiem „Oferta na nieruchomość ul. ……” w sekretariacie MPRO Sp. z o.o.,
przy ul. J.J. Rostafińskich 1, 02-593 w Warszawie,
w godzinach 8.00-16.00 (o dotrzymaniu terminu
złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na ww.
adres). Oferty należy złożyć do dnia 31 marca 2014
r., do godziny 12.00, w sekretariacie MPRO Sp. z o.o.,
adres i warunki jak powyżej.
2.	Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
przedmiotu przetargu (na nr rachunku MPRO Sp. z o.o.:
95 11602202 0000 0002 5073 5073), powinna nastąpić w terminie do dnia 28 marca 2014 r., według
poniższego schematu:
a. Piękna 1A – 735.000 zł
b. Senatorska 33 – 390.000 zł
c. Wybrzeże Gdyńskie 27 – 635.000 zł
d. J.J. Rostafińskich 4 – 950.000 zł
e. Kupiecka 3 – 4.000 zł
	Wpłacone wadium podlega zwrotowi na rzecz oferenta, przepadkowi na rzecz MPRO Sp. z o.o. lub zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.	Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem, jak również aprobuje treści z niego wynikające
oraz że zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu prawnego,
technicznego ani jakości przedmiotu sprzedaży.
6. Dowód wpłaty wadium.
III.Wybór oferty
1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2014 r.,
o godz. 13.00, w obecności Komisji Przetargowej,
w siedzibie MPRO Sp. z o.o., przy ul. Rostafińskich 1,
w Warszawie, natomiast ogłoszenie wyników przetargów nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Termin
zawarcia stosownej umowy zostanie wyznaczony
przez MPRO Sp. z o.o., z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
2.	Warunki udziału w wyborze ofert określa Regulamin,
do wglądu w biurze Colliers International Poland Sp.
z o.o. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, przesyłany również drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowany podmiot adres e-mail.
3.	Klient zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
w całości bądź części oraz unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny, zgodnie z przyjętym Regulaminem.

