
                                  
 
 
 
 

SPROSTOWANIE  

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 

3 zawiadamia, iż w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 17 stycznia 2023 r., dotyczącym przetargu 

pisemnego nieograniczonego nr 331/PSSE w celu ustalenia podmiotu, który nabędzie prawo własności 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej: 

− działki o nr 330/4 o powierzchni 0,599 ha i 293/91 o powierzchni 0,0777 ha położone w obrębie 

Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla których Sąd 

Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 

GD1W/00031902/6; 

 w pkt 7. ogłoszenia nie wskazano oświadczenia Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu, jako 

elementu oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w pkt 7. 

Ogłoszenia poprzez nadanie my następującego brzmienia:  

„Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać  
w szczególności:  

− imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;  

− datę sporządzenia oferty; 

− wskazanie składnika aktywów trwałych, którego oferta dotyczy; 

− wskazanie oferowanej ceny netto; 

− oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu;  

− dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na które – w przypadku braku wyboru oferty – 
wadium ma zostać zwrócone; 

− sposób zagospodarowania terenu;  

− wybrane kryteria jakościowe określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej 
niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713) oraz w 
tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 
roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483), a także w  tabelach 
nr 1 i 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 roku w 
sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 
inwestycji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2861) do spełnienia których zobowiązuje się Oferent na 
nieruchomości objętej niniejszą ofertą, 

− oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu; 

− podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli  
w zakresie praw i obowiązków majątkowych; 

− odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie 
osoby podpisującej ofertę.” 

 

 

 


