
WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

 

Ogłaszający przetarg: 

 

Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 

146919158  

 

oraz 

 

Abbot Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000542274, o nr NIP: 

7010464124, REGON: 36076368 

 

 

Łącznie dalej zwane „Spółką” 

 

 

Wszystkie nieruchomości oferowane w ramach przedmiotowego Przetargu, mogą być 

zajmowane przez osoby bez ważnego tytułu prawnego. 

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do 

dnia  31.05.2019 roku. 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o 

godzinie 12:00  w dniu 03.06.2019 roku. 

 

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły 

na ww. adres w terminie do 31.05.2019 roku. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”  należy składać osobiście lub 

pisemnie na adres: 

 

Speed Cash Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Mazowiecka 9 

00-052 Warszawa 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent 

jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów ze Spółką, 

b) numer PESEL dla osób fizycznych 

c) NIP przedsiębiorcy 

d) numer KRS spółki 



e) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 

1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta 

zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, 

pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup 

nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych), 

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem 

nieruchomości, 

g) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie 

zgłasza zastrzeżeń, 

h) oferowaną cenę nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości, 

i) datę sporządzenia oferty i czytelny podpis osoby upoważnionej. 

 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia. 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny. 

 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółkę. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z 

uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci 

zostaną powiadomieni. 

 

Spółka zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą), mailowo lub telefonicznie oferentów o 

rozstrzygnięciu Przetargu. 

 

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. 

 

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 24 godzin 

od otrzymania informacji o wyborze jego oferty wpłacić zadatek w wysokości 1000,00 zł za 

każdą wygraną nieruchomość na rachunek Spółki wskazany w późniejszej korespondencji. 

 

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest przed przystąpieniem do zawarcia 

aktu notarialnego wpłacić do depozytu notarialnego lub na rachunek Spółki kwoty należnej za 

zakup nieruchomości, wskazanej w złożonej ofercie. 

 

Jeżeli wygrywający, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Spółka 

wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Spółka może wyrazić zgodę na przystąpienie do umowy sprzedaży podmiotu wskazanego przez 

oferenta po uiszczeniu ceny nabycia wyrażonej w wygranej ofercie. 

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub 

żadna oferta nie spełni warunków, zawartych w ogłoszeniu. 

 

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania, aż do 

momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych. 

 

 



Informacje o przedmiotowych nieruchomościach, w tym wgląd do dokumentacji można 

uzyskać w siedzibie Spółki po uprzednim umówienie terminu spotkania dzwoniąc pod 

numer telefonu  22 123 00 43. 

 
 

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w złożonej ofercie jest Speed Cash Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-

052), ul. Mazowiecka 9, zwana dalej "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby, 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer +48 22 313 19 62. 

Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc 

na adres: Inspektor Danych Osobowych, Speed Cash Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres iod@speedcashpolska.pl. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lub praw stanowiących własność 

Administratora. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia przetargu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, 

związanych z przetargiem np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. 6 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do wzięcia udziału w przetargu. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Macie Państwo prawo 

żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia,  usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz ograniczenia przetwarzania danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: organy publiczne, instytucje lub podmioty 

trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub 

prowadzenia zastępstwa procesowego, kancelarie notarialne, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne. W związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  


