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Na podstawic a,tt.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarcenietuchomościami/ Dz. U' z 2004 r. Nr 26I poz. 2603 ze zm.f , . 3
ust.1 RozporządzeniaRady Ministtów z drla 14 września2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przcprowadzatia ptzetzrgów oraz rokowań na zbycie
nietuchomości
/Dz.U. z f004t. Nt 207,poz.2108/ wójt Gminy Nowogódek
Pomorski oEłasza:
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l.
-ofety należyskładaćw zamkniętychkopettachz napisem ,,Ofena na;mu na
gabinety lekarskie
rats\u pfzetafg pisęmny nieograniczony,,. Ofen oależy
.
składać w sektetariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski do dnia
30.01.201
12,do godz. 15.30.
2. otwarcie ofert,w obecności
oferentów, nastąli dnia 03.02'2O12t.vo gcdz.|0@
w sali nt 3 Uzędu Gminy Nowogtódek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15.
3. Pisemnaofertapowinnazawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub furnę oraz siedzibę, jeżeli
oferentemjestosobaprawnalub inny podmioq
b) datę sporządzeniaoferty;
c) oświadczenie,że ofelent zapoznał się z wannkami pfletrlrgn i pzyjmuie te
warunki bez zasttzeżeń;
d) oferowanącenęi sposób jej zapłaty.
4. W pz1padku złożeniz równotzędnych ofert komisja pzetargowa oIgalrrzu,e
dodatkowy ptzetarg rxtny ograniczony dla oferentów, którzy złoły[ te ofeĘ.
5' O dniu zawatcia umowy najemcapoinformowany zostanie odrębn1rrnprsmem.
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1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomonki
2. Na stroni€ ińtemetowej BIP Gminy Nowogródek PomorŚki w okesie od 29.I2.20I|
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