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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Gryfice, 05 grudnia 2018r. 

W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB W DZIERŻAWĘ 
(opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu 

Ofertowym, formy zawarcia Umowy- Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ O NUMERZEGEODEZYJNYM 21126, 
O POWIERZCHNI 7.095 m2

, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO, gm. GRYFICE, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GRYFIGKIEGO TBS Spółki z o.o. w GRYFICACH -

ZAPYTANIE OFERTOWE 

l. Oddający w najem: 

Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice 

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, 

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl 

tel/fax. 91 384 30 51, 

e-mail : gryfickie-tbs@wp.pl 

zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie: 

oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej 
przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy - Umowy Najmu 
lub Umowy Dzierżawy) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 
21/26, o powierzchni 7.095 m2

, położonej w miejscowości Prusinowo, gm. Gryfice, stanowiącej 
własność Gryfiekiego TBS Spółki z o.o. w Gryficach, zwanej w dalszej treści niniejszego 
Zaproszenia do składania ofert- Zapytania ofertowego, "Spółką". 

11. Opis przedmiotu Zaproszenia do składania ofert-Zapytania ofertowego, zwanego w dalszej 
treści "Zaproszeniem" oraz niektórych warunków i zasad oddania w najem lub w dzierżawę 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, usytuowanej w miejscowości Prusinowo, 
gm. Grytice: 

1. Przedmiotem Zaproszenia jest oddanie w najem lub w dzierżawę nieruchomośc i gruntowej 
niezabudowanej o numerze geodezyjnym 21/26, o powierzchni 7.095 m2, położonej w miejscowości 

Prusinowo, gm. Gryfice, stanowiącej własność Spółki . 

lA. Działka gruntu posiada dostęp do uzbrojenia. Ma regularny kształt w formie prostokąta. 
Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Dla obszaru położenia przedmiotowej nieruchomości brak 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Dla nieruchomości określonej w punkcie 11/1 Zaproszenia Sąd Rejonowy w Gryfieach V Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr SZlG/00019802/9. 

3. Oddanie w najem lub w dzierżawę nieruchomości , o której stanowi punkt 11/1 Zaproszenia nastąpi 
wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż na 5 (pięć) lat oraz nie dłuższy niż na 30 (trzydzi eści) lat, 
licząc począwszy od dnia określonego datą podpisania, opcjonalnie Umowy najmu lub Umowy 
dzierżawy, w obu przypadkach zwanej w dalszej treści niniejszego Zaproszenia, "Umową". 




















