Gorzów Wlkp. dnia 9 maja 2019 r.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
ograniczonym ofert pisemnych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1142) podaje do publicznej wiadomości listę osób, które nie złożyły
w terminie wszystkich dokumentów wymaganych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości, ograniczonym do rolników
indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość o powierzchni 5,9014 ha (w tym 5,5214 ha) użytków rolnych) położona w gminie Skąpe
w obrębie Ołobok składająca się z działki nr 500/2, 502. Warunki uczestnictwa w przetargu podane zostały w ogłoszeniu o przetargu z dnia
15.04.2019r.

Do uczestnictwa w przetargu ostatecznie zakwalifikowano następujące osoby:
Radosław Kacprzyk
Maciej Sik
Jagoda Malinowska
Piotr Sroczyński

W celu wzięcia udziału w przetargu osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu powinny wpłacić wadium w
wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu oraz złożyć do dnia 14.05.2019 r. do godz. 15:00 ofertę w
sekretariacie Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25 (pokój 108)
Na kopercie muszą być umieszczone czytelne dane podmiotu składającego ofertę (imię, nazwisko i adres do
korespondencji) oraz napis: „Oferta w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Ołobok gmina
Skąpe powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej jako działka nr 500/2, 502. Nie otwierać przed
15.05.2019r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 15.05.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR
w Gorzowie Wlkp. (pok. 108 A - sala konferencyjna).
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Podpis organizatora przetargu

