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Zaproszenie do składania ofert  

w sprawie nabycia nieruchomości 
 

 

Przedmiot sprzedaży 

1. Zabudowana nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca działkę o nr ewid. 61/2 położona w Królach Małych, gmina 

Andrzejewo, o powierzchni   0,8034 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OS1M/00041496/1. 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ok. 62m2.  

Do budynku został dobudowany w tej samej technologii budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 7 m2. 

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna, posiada dostęp do drogi o nawierzchni 

bitumicznej.  

2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o nr ewid. 61/3 i 61/4 położona w Królach 

Małych, gmina Andrzejewo, o łącznej powierzchni 2,4953 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  

nr OS1M/00041080/2.   

3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa rolna, składająca się z działek o nr ewid. 262/1, 282/1, 323/1, 237 położona  

w Królach Dużych, gmina Andrzejewo, o łącznej powierzchni 8,4804 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  

nr OS1M/00042110/9. Działka nr 237 położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych. Wykorzystana jest rolniczo, 

posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej. Działka nr ewid. 262/1 położona w sąsiedztwie gruntów rolnych, 

gruntów rolnych z zabudową zagrodową oraz rzeki Wągroda. Wykorzystana jest rolniczo. Działka nr ewid. 282/1 

położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, rzeki Wągroda i gruntów rolnych, posiada dostęp do drogi  

o nawierzchni bitumicznej.   Działka nr ewid. 323/1 położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz gruntów 

rolnych, pomiędzy drogą o nawierzchni bitumicznej a drogą gruntową. Wykorzystana jest rolniczo.    

 

Warunki ofert 
1. Ofertę należy złożyć: 

 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 32 pozostawiając ją w Biurze 

Podawczym, 

 bądź przesłać korespondencyjnie na adres Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 32, 07-300 

Ostrów Mazowiecka, 
 bądź przesłać na wskazane adresy e-mailowe: m.uchal@bsostrowmaz.pl, p.wyszynska@bsostrowmaz.pl. 

2. Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022r. 

3. Pisemna oferta powinna zawierać następujące dane: 

1) Imię i Nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, nr telefonu, 

NIP, REGON oraz dokument prawny określający status prawny oferenta (wypis z KRS, wypis z CEIDG); 

2) Zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny. 

4. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

oferenta. 

5. Kryterium wyboru oferty stanowi cena oraz termin przeprowadzenia transakcji zakupu. 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości udzielają Pani Marta Uchal oraz Pani Paulina 

Wyszyńska. Numery telefonów: 29 74 522 63 wew. 32 lub 605 151 045. E-mail: m.uchal@bsostrowmaz.pl, 

p.wyszynska@bsostrowmaz.pl.  
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