
  
 

          OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice ul. Reymonta 25 

Zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości: 

 lokalu użytkowego U3 w  Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 111 
 

Lokal o pow. użytkowej 71,53 m² znajduje się na parterze ( pierwszej 
kondygnacji) w budynku mieszkalnym, wielomieszkaniowym wzniesionym na 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 111, obrębie G-17 w 
dzielnicy Łódź – Górna. Do lokalu przynależą trzy miejsca postojowe o numerach 
P4 o pow. 14,56 m², P5 o pow.13,52 m² oraz P6 o pow.13,52 m². 
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/00272934/7 
(treść księgi wieczystej do wglądu w Przeglądarce Ksiąg Wieczystych na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl. 
W lokalu prowadzona była działalność bankowa.   
 

      Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi 595 000  PLN brutto. 
 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
      wywoławczej na rachunek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 
       nr 26 9297 0005 0009 5510 0020 4111 
      Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w 31 marca 2022 roku.  

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez oferenta z Regulaminem 
przetargu i jego akceptacją. 

      Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i  
dane szczegółowe określone w Regulaminie przetargu. 
 
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach oznakowanych „ Przetarg nieruchomość Łódź” 

             należy składać w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 16:00 na adres: 
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25. 
 
Oferentom nadawane będą numery wg kolejności wpływu. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2022 r. o  godz. 12:00 w siedzibie Banku w 
Skierniewicach ul. Reymonta 25 w budynku Centrali w Sali konferencyjnej. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny 
na stronie internetowej Banku. 
 

             Nieruchomość można oglądać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00  do  15.00,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Bankiem terminu oględzin. 

 Informacja telefoniczna: 42 678 58 55 lub 798 769 934 
 
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.  

 
 
 

  
  


