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Targpiast działa 24 h na dobę
przez 365 dni w roku. Zaj-
muje powierzchnię ponad 10
ha.Handel odbywa sięw kilku-
dziesięciu halach i pawilonach
handlowo-magazynowych
oraz bezpośrednio z samo-
chodów. Łączna powierzch-
nia obiektów handlowych to
ok. 20 tys. m2. 90% z nich jest
wyposażona w systemy kli-
matyzacyjne i chłodnicze. Jest
miejscem zbytu owoców i wa-
rzyw dla producentów rolnych
z niemal całego kraju oraz ze
świata. Rocznie z usług Targ-
piastu korzysta średnio 780 tys.
klientów. Z towarem przy-
jeżdża 100 tys. samochodów
a powierzchnie handlowe wy-
najmuje ok. 150 najemców.
Rynek objęty jest elektronicz-
nym systemem wjazdów,
całodobową ochroną oraz stałą
opieką konsultanta ds. sani-
tarno-epidemiologicznych.
Firma zatrudnia 60 etato-
wych pracowników, oraz

w zależności od potrzeb ok. 20-
30 pracowników na zlecenie.
Dla Wrocławia i Dolnego
Śląska Targpiast pełni funkcję
spiżarni świeżej żywności.
Warzywa i owoce sprzedawane
są przez producentów z całego
kraju, co jest istotne o tyle, że
struktura gleb i ukształtowanie
terenu nie pozwala na produk-
cję rolną na poziomie zaspoka-
jającympotrzeby mieszkańców
regionu. Zaopatrują się tutaj
sklepy spożywcze, owocowo-
warzywne, lokalne bazary
i targowiska, firmy cateringowe,
restauracje, szpitale, stołówki
z całego regionu. – Naszym
atutem jest bogata i różno-
rodna oferta asortymentowa,
która pozwala na zakupy
komplementarne. O atrakcyj-
ności rynku stanowi też koncen-
tracja podaży, co daje nabywcy
dużywybór imoderuje cenyofe-
rowanych produktów – mówi
Jolanta Rożak-Turowska, pre-
zes zarządu Targpiast Sp. z o.o.

Rzeczywiście, wachlarz pro-
duktów, które można nabyć
na rynku jest bardzo szeroki.
Świeżeowoce iwarzywakrajowe
oraz importowane, artykuły
spożywcze konfekcjonowane,
nabiał, ryby, mięso, wędliny,
napoje. Uzupełnieniem oferty
są opakowania, chemia gos-
podarcza i odzież.
Dzięki łatwości w dotarciu do
rynku i jego bogatej ofercie
możliwe jest rentowne funk-
cjonowanie tradycyjnych skle-
pów osiedlowych i rodzinnych.
Stała dostępność jest dla
małych sklepów nie doprzece-
nienia. Zazwyczaj nie dysponują
oneprofesjonalnymipowierzch-
niami magazynowymi. Tę rolę
pełni dla nich Targpiast.
Przekłada się to na konkretne
efekty: pomimo tego, że
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca Wrocław ma naj-
więcej hipermarketówwPolsce,
liczba klientów Targpiastu
stale się powiększa. Świadczy

to o potrzebie istnienia małych
sklepów spożywczych i owo-
cowo-warzywnych. – Nasz
rynek tworzy warunki do roz-
woju dla małych i średnich
przedsiębiorstw, które działają
na zasadzie klastra – pod-
mioty gospodarcze konkurują
ze sobą i jednocześnie wzajem-
nie się wspierają. Wszystko to
wpływa na jakość produktów,
obniża koszty ich dystrybucji
i stymuluje ceny – wyjaśnia
J. Rożak-Turowska.

Nie bać się zmian

Historia firmyTargpiast Sp.z o.o.
sięga 1990 r. Transformacja
ustrojowa i idący za nią dyna-
miczny rozwój miasta spowo-
dowały, że targowisko przy
pl. Kromera nie mogło już
sprostać potrzebom i oczeki-
waniom mieszkańców i władz
miasta. Koncepcję budowy
nowego placu targowego
przedstawił w 1989 r. Andrzej

Kobel. W 1990 roku została
zarejestrowana spółkaWPPHU
Targpiast Sp. z o.o., w której
51% udziałów objęła Gmina
Wrocław, zaś 49% Andrzej
Kobel . Celem spółki była bu-
dowa i prowadzenie targo-
wiska hurtowego. „Targpiast”
został zlokalizowany przy ul.
Krzywoustego na byłym wysy-
pisku śmieci.Wartością dodaną
było zatem nie tylko zwięk-
szenie możliwości handlowych
ale także zrekultywowanie
wysypiska. Te działania spotkały
się z uznaniem Ministerstwa
Ochrony Środowiska. „Targ-
piast” rozwijał się dynamicznie
zarówno pod względem ja-
kości budowanych obiektów,
jaki i ilości użytkowników –
sprzedających i kupujących.
Po ośmiu latach, władze
Wrocławia postanowiły prze-
znaczyć teren targowiska pod
budowę centrum handlowego,
a operatorzy i pracownicy
rynku hurtowego stworzyli
(inwestując własne środki)
nowy podmiot gospodarczy
o takiej samej nazwie, który
przejął wszystkie tradycje
i kontynuuje działalność rynku
hurtu rolno-spożywczego przy
ul. Obornickiej weWrocławiu.
Zagospodarowano wówczas
prawie 13 hektarów terenu.
Po kolejnych ośmiu latach
Targpiast, decyzją władz
miasta, część terenów musiał
przekazać pod budowę obwod-
nicy śródmiejskiej. Spowodowało
to konieczność zmniejszenia
terenu, ale przyniosło za to
znaczną modernizację i rozbu-
dowę istniejącej infrastruktury.
– Jak wiadomo handel nie
lubi zmian. Tymczasem Targ-
piast mimo wielu kosztow-
nych i skomplikowanych
zmian lokalizacyjnych, struk-
turalnych i organizacyjnych,
nie stracił ani jednego klienta.
Zwyciężyła ekonomia – mówi
J. Rożak-Turowska.

Rozwój dzięki wiedzy

W 2008 r. zainstalowano
elektroniczny system kontroli
wjazdów pojazdów. – Dzięki
temu firma pogłębiła i usyste-
matyzowała wiedzę na temat
ilości i struktury klienta i masy
towarowej.Wcześniej znaliśmy
ogólną liczbę odwiedzających
danego dnia, na podstawie bile-
tów wjazdu – wyjaśnia prezes
J.Rożak-Turowska.Uszczelnienie
wjazdów i wyjazdów ma rów-
nież niebagatelne znaczenie
dla bezpieczeństwa placu.
Ostatnio spółka nabyła nowe,
przyległe do jej terenów grunty,
na których planuje nowe inwe-
stycje–halehandlowo-usługowe,
spełniającewszelkie wymagania
infrastrukturalne nowoczesnego
handlu,którepozwolą rozszerzyć
ofertę np. o sprzedaż kwiatów.
Takie działania to efekt dobrej
kondycji spółki, która jest wyni-
kiem rozsądnego i mądrego za-
rządzania. – Naszą siłą jest
tradycja, sprawdzeni partnerzy,
kadra i umiejętność harmonij-
nego połączenia potrzeb pod-
miotówgospodarczychobardzo
różnych potencjałach gospodar-
czych i finansowych. Dla spółki
Targpiast znaczenie ma każdy
klient –mały i duży. Producent,
pośrednik i kupujący. Mamy
świadomość, że Targpiast to
rynek wolny i bezpośredni.
Tu realizowane są fizyczne
transakcje towarowe. Klient
ma bezpośredni kontakt z to-
warem, co w tej branży jest
równieważne jak cena – dodaje
J.Rożak-Turowska.Rzeczywiście
w działaniach zarządcy widać
świadomość tych słów. Rynek
zorganizowany jest w sposób
odpowiadającyprzedewszystkim
jego użytkownikom. To oznaka
zrozumienia mechanizmów
rynkowych.

Anna Knapek
Wojciech Pomarański

Targpiast – spiżarnia Dolnego Śląska
Rolno-spożywczy rynek hurtowy „Targpiast” powstał jako jeden z pierwszych w Polsce. We właś-
ciwym czasie i jak się okazało we właściwy sposób, zagospodarowano segment tworzącego się
rynku, przewidując zapotrzebowanie na ten rodzaj usług. Dokonania i osiągnięte sukcesy mogą
być przykładem dla innych podmiotów w tej branży.

Panorama rolno-spożywczego rynku hurtowego Targpiast Sp. z o.o.

Od początku swojej działalności
Spółdzielnia oddała do użytku
mieszkańców Katowic ponad
500wielorodzinnychbudynków
mieszkalnych i prawie 300
domów jednorodzinnych, 30
pawilonów handlowo-usługo-
wych, 5 szkół, 5 przedszkoli,
3 kryte baseny pływackie, 1
przychodnię zdrowia, a także
wiele obiektów infrastruktury
technicznej.
– Receptą na sukces KSM jest
prowadzenie wielopłaszczyz-
nowej, systemowej polityki
rozwoju. Składają się na nią
zarówno unikalny w skali kraju
demokratyczny sposób za-
rządzania, systematyczne
podnoszenie komfortu za-
mieszkiwania, stosowanie no-
woczesnych technologii
minimalizujących negatywne
skutki oddziaływania na środo-
wisko oraz intensywna i bogata
w różnorakie formy działalność
społeczno-kulturalna – mówi
Krystyna Piasecka, prezes za-
rządu Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Inwestycyjne pasmo sukcesów

Udział Spółdzielni w tworzeniu
współczesnego wizerunku
Katowic jest nie do przecenie-
nia. Działalność inwestycyjną
prowadzi ona nieprzerwanie
od ponad 50 lat. W pejzaż Ka-
towic na stałe wpisały się takie
obiekty, jak położonawcentrum
miasta „Superjednostka” – jeden
z największych budynków
w kraju, 24-kondygnacyjne
„Gwiazdy” przy Al. Roździeń-
skiego, czy domy na osiedlu
Zgrzebnioka uważane za naj-
piękniejsze w Katowicach.
Mimo czasowej stagnacji bu-
downictwa mieszkaniowego
wkraju Spółdzielniawostatnim
okresie zrealizowała kilka bu-
dynków, w tym 3 duże budynki
wielorodzinne na Osiedlu Za-
wodzie, wielorodzinny aparta-
mentowiec i 4 domki
jednorodzinne na Osiedlu
Ściegiennego (tzw. „Zielony
Zakątek”) oraz osiedle 25 dom-
ków jednorodzinnych w Ligo-
cie („Osiedle Świerkowe”).

Najnowsze dzieło KSM to
„Rekreacyjna Dolina – Mały
Staw” przy ul. Pułaskiego
w Katowicach, pięknie

położone osiedle przy Dolinie
Trzech Stawów, nieopodal
Katowickiego Parku Leśnego,
a zarazem blisko centrum
miasta, o nowatorskiej archi-
tekturze, reprezentujące naj-
wyższe standardy europejskie.
Stała potrzeba rozwoju sprawia,

że na posiadanych terenach
prowadzone są prace przygo-
towawcze do następnych pro-
jektów.

Zarządzać nowocześnie

Katowicka spółdzielnia stanowi
modelowy przykład spółdzielni
wieloosiedlowej o demokra-
tycznym systemie zarządzania.
Uchwalony w 1990 r. statut
KSM zawierał nowatorski
model rozbudowanej struktury
organów samorządu spółdziel-
czego oraz model gospodarki,
umożliwiający decentralizację
systemu zarządzania spółdziel-
nią. Traktowana jest ona jako
przedsiębiorstwo, w którym
funkcjonują gospodarczo sa-
modzielne osiedla mieszka-
niowe, zakłady celowe na
wewnętrznym rozrachunku
gospodarczym oraz tzw. cen-
trum zarządzająco-usługowe
zajmujące się obsługą człon-
kowsko-mieszkaniową, prawną,
techniczną, księgowo-finansową,
kadrową i informatyczną.
Rady Osiedli, a więc miesz-
kańcy, decydują o gospodarce
remontowo-eksploatacyjnej,
wysokości stawekopłat za lokale,
opiniują plany zatrudnienia
w osiedlach, wnioski o najem

lokali użytkowych, wnioski
o pozbawienie członkostwa,
analizują stan płatności i za-
ległości w opłatach, prowadzą
rozmowy z dłużnikami, itd.
– Takie przesunięcie do Rady
Osiedla kompetencji stano-
wiących i kontrolnych, wyko-
nywanych wcześniej przez
Zarząd i RadęNadzorczą ozna-
cza możliwość rzeczywistego
współzarządzania Spółdziel-
nią przez członków i wybrane
przez nich w bezpośrednich
wyborach organy samorządu
– wyjaśnia K. Piasecka.
Stosowany w Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
model zarządzania pozwolił
m.in. na większą efektywność
działania i możliwość podej-
mowania większych i kosz-
towniejszych przedsięwzięć
remontowych i modernizacyj-
nychorazaktywizację samorządu
spółdzielczego przy jednoczes-
nym zachowaniu integralności
Spółdzielni.

Katarzyna Gędłek

Wizytówka polskiej spółdzielczości
W 2012 r. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodziła jubileusz 55-lecia istnienia. Stał się
on okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz jej efektów, a są one widoczne.
Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej działających w kraju, czego dowodem są liczne
nagrody i wyróżnienia w konkursach i rankingach o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą spółdzielnią mieszkaniową w województwie śląskim. Zrzesza
ponad 17,5 tys. członków, a na jej obecne zasoby składają się 342 budynki mieszkalne wielorodzinne, 9 domków jed-
norodzinnych zawierających łącznie prawie 19 tys. lokali oraz ponad 1 tys. garaży wolno stojących i 28 pawilonów
handlowo-usługowych. Powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów mieszkaniowych przekracza 1 milion m2,
a obszar terytorialny obejmuje ponad 100 ha. Zabudowę mieszkalną uzupełniają place zabaw, zieleńce, skwery, za-
toki parkingowe i inne elementy infrastruktury techniczno-użytkowej. Ilość mieszkańców spółdzielczych osiedli oscy-
luje wokół liczby 40 tys. osób.

Rekreacyjna Dolina - Mały Staw
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Uniwersytet powstał w 2001 r.
i choć jest jedną z młodszych
uczelniwPolsce jużwypracował
sobie silną pozycję. Oferowane
kierunki są odpowiedzią na
zapotrzebowanie gospodarki
i rynku pracy. Uczelnia dyna-
micznie reaguje także na za-
chodzącew gospodarce zmiany.
Obecnie 25% stanowią kie-
runki inżynieryjne, 10% przy-
rodnicze i 15% medyczne.
Powołanie Uniwersytetu było
ważną decyzją dla regionu.
Dzięki staraniom zarówno
kadry naukowej jak i polity-
ków szczebla samorządowego
i centralnegopowstałaplacówka,
będąca odpowiedzią na po-
trzeby lokalnej społeczności.
– Budowanie solidnych struk-
tur akademickich trwa zazwyczaj
wiele lat.Namudało się tego do-
konaćwniewiele ponad dekadę
i choć obecny kształt naszej
alma mater nie jest jeszcze
idealny i skończony, to widać
drzemiący tutaj potencjał –mówi
prof. Czesław Puchalski, Pro-
rektor ds. Rozwoju Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Potencjał
przejawia się przede wszystkim
w nowoczesnym i zaawanso-
wanym technicznie zapleczu
naukowo-dydaktycznym.Funk-
cjonujące oraz budowane labo-
ratoria i centra badawcze
gwarantują dobrą współpracę
z gospodarką, tworzenie wa-
runków do nietypowych i in-
nowacyjnych technologii.
Wramachśrodkówpozyskanych
z projektów unijnych uczelnia
wybuduje 12 centrów badaw-
czych, które służą rozwojowi
innowacyjnej gospodarki.Wśród

najważniejszychwartowymienić
trzy. Uniwersyteckie Centrum
Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej
swoimi badaniami wspierać bę-
dzie m.in. lotnictwo, technolo-
gie informatyczne, technologie

wytwarzania oraz mechatro-
nikę i robotykę. Kompleks
Naukowo-Dydaktyczny Cen-
trum Mikroelektroniki i Nano-
technologii umożliwi kształcenie
studentów na najbardziej no-
woczesnej aparaturze technolo-
gicznej i badawczej. Budowane
jest także Centrum Innowacyj-
nych Technologii. Nowoczesne
laboratoria umożliwiają pra-
cownikom naukowym oraz
studentom prowadzenie badań
oraz prac dyplomowych na
światowym poziomie, jak rów-
nież transferwiedzy i technologii
do gospodarki. – Stworzona in-
frastrukturanaukowo-badawcza
pozwala na prowadzenie badań
wścisłympowiązaniu zpraktyką.
Dzięki nowoczesnemu wypo-
sażeniumamymożliwość testo-
wać innowacyjne rozwiązania

oraz weryfikować je pod
względem jakości. Możemy
prześledzić oraz uczestniczyć
w procesie od pomysłu przez
produkcję doweryfikacji jakości
produktu – wyjaśnia prof. Cz.
Puchalski. Komercyjne firmy

dostrzegają te możliwości,
dlatego co raz chętniej korzys-
tają z oferty współpracy
z uczelnią.
Ze względu na swoje położenie
geograficzne Uniwersytet
Rzeszowski realizuje także
unikatowe zadania we
współpracy z zagranicznymi
uczelniami, m.in. w ramach
współpracy transgranicznej,
szeroko otwierając się na kraje
na wschodzie i południu.
Te elementy świadczą o pozy-
cji i zaufaniu, które władzom
uczelni udało się już wypraco-
wać. Baza naukowo-dydak-
tyczna już jest na najwyższym
poziomie, a to pozwala sądzić,
że przed Uniwersytetem Rze-
szowskim pasmo sukcesów.

Katarzyna Gędłek

Akademicki partner w biznesie
Ponad 21 tyś studentów, 1300 wykładowców w tym 300 profesorów, 12 wydziałów, 42
kierunki kształcenia. Tak w liczbach prezentuje się Uniwersytet Rzeszowski - jasny punkt
na mapie polskiej nauki.

W ciągu ostatnich kilku lat
firma bardzo intensywnie pra-
cowała m.in. nad odmianą
taśm przenośnikowych zbro-
jonych linką gwarantujących
oszczędności energii. Są one
używane przede wszystkim
w kopalniach odkrywkowych
m.in. węgla brunatnego.
Taśmy produkowane przez
Sempertrans gwarantują zmniej-
szenie zużycia energii elek-
trycznej na przenośnikach
taśmowych do 25%. To spora
oszczędność, biorąc pod
uwagę, że w kopalniach
koszty energii są bardzo
ważnąpozycjąw ichgospodarce.
Potwierdzają to niezależni
eksperci. Przeprowadzone
w instytucie wHanowerze oraz
na Politechnice Wrocławskiej
badania potwierdzają oszczęd-
ności energii uzyskiwane
dzięki zastosowaniu bełcha-
towskich taśm. Nie dziwi
zatem, że są one wykorzysty-
wane w niemieckich kopal-
niach należących do RWE
oraz w kopalni w Bełchatowie.
W KWB Sempertrans wygrał
niedawno także kolejny prze-
targ, tym razem na dostawę
30 km taśm przenośnikowych.
Ale to nie wszystko. Rozpo-
częta aktualnie inwestycja ma
spowodować podwojenie
produkcji. Decyzja zapadła
w ubiegłym roku a urucho-
mienie prac na nowych
liniach powinno się rozpocząć
pod koniec 2014 r. Inwesty-
cja jest podzielona na dwa
etapy, na które spółka prze-
znaczy ponad 40 mln Euro ze
środków własnych.

Trochę historii

Początki bełchatowskiego
zakładu sięgają 1977 r. Przez
27 lat funkcjonował on jako
Stomil Bełchatów. W 2000 r.
austriacka firma wykupiła
z warszawskiej giełdy 100 %

udziałów. W 2004 r. nastąpiła
zmiana nazwy, natomiast dwa
lata później przekształcenie ze
spółki akcyjnej w sp. z o.o.
Wraz ze zmianami właściciel-
skimi nastąpiła także światowa
ekspansja produktów z polskiej
fabryki. Głównym odbiorcą
produktów firmy była Kopalnia
Węgla Brunatnego w Bełcha-
towie. Jednak ze względu na
dłuższą niż początkowo
zakładano żywotność dostar-
czonych taśm firma zmuszona
była znaleźć kolejne rynki
zbytu. Poszerzono także zakres
oferowanych produktów.
Najbardziej dochodowy dla

spółki okazał się jednak eksport.
– 14 lat temu, przy znikomym
poziomie eksportu i zatrud-
nieniu sięgającym 660 osób
sprzedaż była na poziomie 60
mln zł. Obecnie zatrudniamy
350 osób, ze sprzedaży uzys-
kujemy 491 mln zł z czego

84% stanowi eksport - mówi
Stanisław Piechocki, prezes
zarządu Sempertrans Bełcha-
tów Sp. z o.o. I dodaje – Sta-
ramy się promować nasze
produkty wszędzie tam, gdzie
ich zastosowanie może
przełożyć się na wymierne ko-
rzyści dla klientów. Jesteśmy
obecni na wielu targach mię-
dzynarodowych. Dostar-
czamy nasze produkty na
wszystkie kontynenty, może
z wyjątkiem Australii, gdzie
do tej pory sprzedaliśmy nie-
wiele. Alewszystko przed nami.

Patrycja Adamus

Polska jakość światowejmarki
Należąca do koncernu Semperit fabryka Sempertrans Bełchatów, to największy zakład
austriackiego koncernu w segmencie specjalizującym się w produkcji taśm przenośniko-
wych. Oprócz Polski produkcja odbywa się także we Francji, Indiach i Chinach.

Stanisław Piechocki, prezes zarządu Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.

►Wydawca Forum Przedsiębiorczości: Polska Agencja Przedsiębiorczości►Redaktor Naczelny:Mariusz Baniak►Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice►NIP 969-151-88-03►tel/fax 32 782 60 07►redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl

Już ponad 50% polaków zrobiło 
zakupy w Internecie, a w wartość 
rynku w ubiegłym roku ocenio-
no na ponad 22 mld zł. Rocznie 
powiększa się on o ponad 25% co 
czyni Polskę jedną z najdynamicz-
niej rozwijających się gospodarek 
europejskich w tym sektorze. Dane 
z raportu przygotowanego przez 
firmę Gemius pokazują, że z roku 
na rok Polacy dokonują coraz wię-
cej transakcji handlowych za po-
średnictwem urządzeń moblinych 
tj. tablety lub telefony komórko-
we. Taki sposób deklaruje już 16% 
z nas. Z badań wynika również, że 
sklepy internetowe wzbudzają co-
raz większe zaufanie konsumentów. 
Migracja sprzedaży do internetu, 
jak przekonuje Artur Samojluk, 
współtworca nowego portalu sprze-
dażowego Kupuj Wszystko, wynika 
z prostego faktu – takie zakupy są 
po prostu tańsze dla obu stron – ku-
pującego i sprzedającego. - W kla-
sycznym handlu by móc obsłużyć 
klientów z terenu całego kraju 
trzeba utrzymywać od kilkunastu 
do kilkuset stacjonarnych sklepów. 
W sieci jest inaczej. Wystarczy, że 
wpiszemy w przeglądarce odpo-
wiedni adres i już po kilku sekun-
dach możemy robić zakupy. Poza 
tym nie jesteśmy ograniczeni tery-
torialnie. Świat jest dzisiaj globalną 
wioską, dzięki czemu możemy na-
bywać produkty nawet z jego dru-
giego końca. Kolejnym plusem jest 
to, że towar dostarczany jest wprost 
do naszego domu – mówi. 

Na fali rozwoju rynku e-commerce 
powstają mniej lub bardziej uda-
ne przedsiewzięcia. Kłopotem jest 

opracowanie odpowiednio zaawan-
sowanej technologii umożliwiającej 
obsługę i rozliczanie dużej ilości 
transakcji. Udało się to grupie mło-
dych informatyków z firmy Turbo 
Trade. Stworzona przez nich plat-
forma sprzedażowa jest nie tylko 
nowoczesna, ale pozwoliła przycią-
gnąć do siebie setki sprzedawców 
– nie tylko rodzimych, ale także 
zagranicznych.
Portal KW.pl – Kupuj Wszystko to 
nowoczesna platforma handlowa 
udostępniająca dla użytkowników 
zakupy indywidualne, grupowe 
oraz promocje nawet do -70%. 
Oferty pochodzą od znanych i roz-
poznawalnych marek jak Empik, 
Media Markt, Smyk, Bon Prix oraz 
przedsiębiorców dopiero rozwija-
jących się. – Obecnie mamy już 
ponad 2 mln ofert od około 400 do-
stawców, a kazdego dnia te liczby 
rosną – wylicza Sławomir Miesiak, 
jeden z pomysłodawców serwisu 
i współtwórca m.in. karty VITAY 
dla PKN Orlen. 
Plusem jest nie tylko ilość ofert, ale 
również możliwość dokonania spo-
rych oszczędności. - Z naszych wy-
liczeń i obserwacji wynika, że korzy-
stanie z promocji oraz porównywa-
nie cen poszczególnych produktów 
pozwolają zaoszczędzić w miesiącu 
nawet 30% wydawanych dotychczas 
pieniędzy – mówi Miesiak. – W ofer-
cie znajdują się produkty, począwszy 
od artykułów spożywczych po biżu-
terię, a na motoryzacji i elektronice 
kończąc – dodaje Artur Samojluk.
Nowum w porównaniu z konkuren-
cją jest prezentowanie pełnej ofer-
ty, a nie tylko najpopularniejszych 
produktów. – Jesteśmy zadowoleni 

z ostanio nawiązanej współpracy 
z Grouponem – mówią twórcy.
Portal pozwala też porównać ceny 
i sprawdzić gdzie daną rzecz moż-
na kupić najtaniej. - Oszczędzamy 
dzięki temu cenny czas – wyjaśnia 
Miesiak.
KW od konkurentów odróznia także 
system ochrony kupujących. - Każ-
dy dostawca, który chce zaistnieć 
w naszej galerii jest weryfikowany. 
Sprawdzana jest jakość produktów 
i obsługi klienta, czas dostarczenia 
przesyłki oraz to ile działa na rynku. 
Jeżeli dostawca nie spełnia norm – 
jest eliminowany z portalu – kwituje 
Samojluk.
Rozmowa z Arturem Samojlukiem, 
współtworcą portalu KW.pl. 

Skąd pomysł na budowę wirtualnej 
galerii handlowej?
Wszystko zaczęło się kiedy miałem 
16 lat. Wtedy zaprojektowałem swój 
pierwszy sklep internetowy. Przez 
kolejne 12 lat zrobiłem ich ponad 
150. Napisałem też książkę pt. 
„Sprzedawaj w sieci”, która okazała 
się hitem sprzedażowym. Pomysł 
budowy KW był więc naturalnym 
następstwem mojej pracy. 

Jakie są mocne strony projektu?
Przede wszystkim ludzie. Nasz ze-
spół tworzą młode, wykształcone 
osoby, pasjonaci nowoczesnych 
technologii, którzy nie boją się re-
alizować śmiałych pomysłów. Sławo-
mir Miesiak zaprojektował  bardzo 
dobrze funkcjonujący system rozli-
czeniowy oraz kartę rabatowo-płat-
niczą, którą planujemy uruchomić 
do 2015r. Ja mam wieloletnie do-
świadczenie programistyczne m.in. 

przy tworzeniu programów fakturu-
jąco-fiskalnych z serii Asystent.
Mocną stroną, poza unikatową tech-
nologią samego portalu jest rownież 
system weryfikacji sprzedających. 
Początki nie były łatwe, ale po 
dwóch latach udało się zbudować 
portal, który budzi szacunek nawet 
u konkurencji. Zbudowaliśmy też 
studio filmowe, w którym tworzy-
my własne klipy i filmy promocyj-
ne. Takie działanie obniża koszty 
związane z promocją i daje sporo 
satysfakcji.

Czujecie się na siłach by konkurować 
z Allegro?
Tort rynku e-commerc jest duży 
i ciągle rośnie, dlatego jest tu miej-
sce dla nowych graczy. Poza tym 
oferujemy inne rozwiązania, naszym 
zdaniem lepiej zabezpieczające inte-
resy konsumentów. Na KW sprze-
dają tylko firmy, klient jest więc 
chroniony przez prawo handlowe, 

a dzięki temu unika nieprzyjemnych 
sporów cywilnych. Koncetrujemy 
się głównie na współpracy z zoorga-
nizowanymi dostawcami posiadają-
cymi swój sklep internetowy i staż 
na rynku. Jest to zasadnicza różni-
ca pokazująca jakościowy kierunek 
w którym zmierzamy. Klienci jeżeli 
mają taką możliwość to wybierają 
najchętniej rzecz nową, my im to 
zapewniamy.

Jakie macie plany?
Chcemy rozwijać i udoskonalać 
portal. Codziennie rejestruje się 
na nim kilkaset nowych użytkow-
ników. Systematycznie rośnie też 
liczba transakcji, dlatego planuje-
my stworzyć również aplikację na 
smartfony i tablety. Chcemy też 
w przeciągu 2 lat zwiększyć ilość 
produktów do 4 mln. W planach 
mamy również przeniesienie po-
mysłu na inne kraje, ale to dalsza 
perspektywa.

Na rozwój potrzebne są pieniądze. 
Skąd je bierzecie?
Początkowo był to wyłącznie własny 
kapitał i praca. Teraz część zysków 
pochodzi także z prowizji ze sprzeda-
ży produktów. Jednak portal wymaga 
jeszcze inwestycji, dlatego poszuku-
jemy dodatkowych środków, które 
przeznaczamy na promocję i rozwój. 
W tym celu otworzyliśmy się i dla 
każdego chętnego dajemy możliwość 
kupienia swojego udziału w przedsię-
wzięciu. Prognozujemy atrakcyjną 
dywidendę, a za dwa, trzy lata według 
wyliczeń kancelari księgowej, udziały 
będą warte nawet kilkukrotnie wię-
cej. Dlatego jest to dobra lokata kapi-
tału. Udziały mogą być kupowane od  
1 szt. więc są w zasięgu każdego, kto 
ma chęć zaistnieć w tym nowocze-
snym przedsięwzięciu. Pod adresem  
http://kw.pl/inwestorzy można zna-
leźć szczegóły dotyczące nabycia 
udziałów.

Paweł Salamucha

Rośnie poważna konkurencja dla Allegro
Grupa młodych polskich informatyków stworzyła jedną z największych wirtualnych galerii 
handlowych w kraju. – Obecnie na KW.pl dostępne jest już ponad 2 mln ofert  
od około 400 dostawców, a wartość towaru przekroczyła 700 mln zł 
– mówi Artur Samojluk, jeden z twórców.

Artur Samojluk, współtwórca portalu KW.pl, autor książki „Sprzedawaj w sieci”
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PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ogłasza d r u g i przetarg ustny nieograniczony

na oddanie na okres 99 lat w użytkowanie wieczyste nieruchomości :

Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej w Świętochłowicach, obręb 2 
w rejonie ul. Sudeckiej, obejmującej działki o łącznej powierzchni 23 512 m2, oznaczone 
numerami ewidencyjnymi: 2197/300, 2199/298, 2200/298, 2207/298, 2872, 2874, 
2876, 3064, 3065, 3105/1 zapisane w księdze wieczystej KA1C/00007446/1 oraz działki 
oznaczone numerami ewidencyjnymi: 2211/297, 2216/296, 2221/295, 2878, 2880, 
2882, 2884, 3066, 3067 i 3068 zapisane w księdze wieczystej KA1C/00041554/1. 
W/w księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI 
Ksiąg Wieczystych.
Działki będące przedmiotem przetargu stanowią jednolity kompleks, tworzą obszar 
o nieregularnym kształcie. Teren nierówny (różnice poziomów) zadrzewiony i zakrzewiony. 
Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowane (budynki mieszkalne wielorodzinne 
z usługami, budynki użyteczności publicznej), tereny niezabudowane. Dojazd do 
nieruchomości od strony ul. Sudeckiej i od ul. Tatrzańskiej. Dostępność do komunikacji 
zbiorczej i infrastruktury handlowo-usługowej korzystna. Brak uzbrojenia terenu. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 
9 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo 8 KDW – drogi 
wewnętrzne.
Ustala terminy zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcia budowy – do trzech lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości
– zakończenia budowy – do pięciu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości

Cena wywoławcza -  3 400 000,00 zł
(do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%)

Wadium – 500 000,00 zł
Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 
przedmiotowej nieruchomości został zorganizowany w dniu 13.09.2013 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godz.1000 
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium 
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargo-
wej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. 
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego 
wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każ-
dym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mo-
codawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarial-
nej  pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego 2) kopię dowodu wniesienia wadium 
3) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości  
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik 
zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 500 000,00  zł  (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. 
o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 18 listopada 2013 r., 
z zaznaczeniem „II przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości położonej w rejonie 
ul. Sudeckiej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
pierwszej opłaty tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się 
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy ustanowienia 
użytkowania wieczystego nieruchomości, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem 
użytkowania wieczystego nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty 
sądowej ponosi nabywca.
Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, 
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku 
Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 pierwszej opłaty 
z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 15% 
wylicytowanej ceny. Miejsce i termin 
zawarcia umowy na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostaną podane 
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik, który wygra 
przetarg nabywa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr  102,  
poz. 651, z późn. zm.).
Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się opłaty roczne przez cały okres 
użytkowania wieczystego, w wysokości 1% wylicytowanej w przetargu ceny, w terminie 
do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za 
rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji 
najwcześniej w okresie 5 lat od zawarcia umowy  o oddanie nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, 
przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej 
na dzień aktualizacji opłaty
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 oraz opublikowane w Internecie na stronie 
www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.
Racot ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan

zaprasza do składania pisemnych ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013

Każdy podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego powinien złożyć 
dwie oferty – na badanie przeprowadzone metodą pełną oraz wyrywkową. Każda oferta 
biegłego rewidenta powinna w szczególności zawierać:
- informację o oferencie, o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku  znajomości branży 
rolniczej ;
- oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym do 

przeprowadzenia oferowanego badania, dane personalne biegłego, numer licencji oraz 
zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza;

- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

- cenę netto (+VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego 
sprawozdania zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia;

- wskazanie dat  zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii 
wraz z raportem uzupełniającym;

- parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.

Termin składania ofert upływa z dniem: 07 października 2013 r. w siedzibie Spółki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5117964.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie zaproszenia bez podania 
przyczyn.

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.
Racot ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013

Ogłoszenia 
dla 

firm

Komunikaty i ogłoszenia
w Dzienniku Gazecie Prawnej

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

PRZETARGI | OGŁOSZENIA SĄDOWE | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e k s t r a

Poniedziałek  10 czerwca 2013, nr 110 (3500) gazetaprawna.pl

Kontynuacja świadczenia usług prawnych 

W odniesieniu do usług prawnych trudno jest jednoznacznie udowodnić zaistnienie przesłanek 

umożliwiających zastosowanie trybów niekonkurencyjnych – w szczególności zamówienia z wolnej ręki

W przypadku gdy wartość 

udzielanego zamówienia 

publicznego przekracza rów-

nowartość 14 tys. euro za-

mawiający zobowiązany jest 

dokonać wyboru wykonaw-

cy zamówienia z poszanowa-

niem procedur określonych 

w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Stopień sfor-

malizowania procedur zale-

ży między innymi od przed-

miotu zamówienia.
W przypadku zamówień, 

których przedmiotem są 

prawne a wartość za-
nia przekracza rów-
ość 14 tys. euro ko-

jest dla wyboru 
cy przeprowadzenie 
y związanej z jego 

wyborem w jednym z trybów 

określonych ustawą Prawo 

zamówień publicznych. Tryb zamówieniaWybór trybu w jakim zosta-

nie udzielone zamówienie 

należy do wyłącznej pre-

rogatywy zamawiającego. 

W konsekwencji decyzja czy 

konieczne jest poprzedzenie 

procedury przetargowej czy 

może możliwe jest zastoso-

wanie innego trybu zależy 

od konkretnych okoliczności 

faktycznych sprawy. Podnieść 

jednak należy, że w odniesie-

niu do usług prawnych, co do 

zasady trudno jest w sposób 

jednoznaczny udowodnić za-

istnienie przesłanek umożli-

wiających zastosowanie try-

bów niekonkurencyjnych – w 

szczególności zamówienia 

z wolnej ręki.Statystycznie najczęściej 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na 

obsługę prawną udzielane 

jest w trybie przetargu nie-

ograniczonego lub negocjacji 

z ogłoszeniem.Argumenty dotyczące ko-

nieczności zachowania cią-

głości prowadzonych spraw 

lub znajomość specyfiki 

działalności danej jednost-

ki nie stanowią okoliczno-

ści uzasadniających wybór 

tego samego wykonawcy bez 

przeprowadzenia procedur 

przetargowych. Procedury przetargowe
Należy jednak zauważyć, że 

ustawodawca przewidział 

w odniesieniu do usług praw-

nych możliwość zliberalizo-

wania procedur przetargo-

wych jakie określają normy 

ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-

wy Prawo zamówień pu-

blicznych do postępowań 

o udzielenie zamówień, któ-

rych przedmiotem są usługi 

o charakterze nie prioryteto-

wym określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 

2a i 2b, nie stosuje się przepi-

sów ustawy dotyczących ter-

minów składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub termi-

nów składania ofert, obo-

wiązku żądania wadium, 

obowiązku żądania doku-

mentów potwierdzających 

spełnianie warunków udzia-

łu w postępowaniu, zakazu 

ustalania kryteriów oceny 

ofert na podstawie właściwo-

ści wykonawcy oraz przesła-

nek wyboru trybu negocjacji 

z ogłoszeniem, dialogu kon-

kurencyjnego oraz licytacji 

elektronicznej.Realizując dyspozycję za-

wartą w art. 2a ustawy PZP, 

Prezes Rady Ministrów wy-

dał 28 stycznia 2010 r. Rozpo-

rządzenie w sprawie wykazu 

usług o charakterze prioryte-

towym i nie priorytetowym 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68).
Rozporządzenie określa 

między innymi, że usługi 

prawne to usługi o charak-

terze nie priorytetowym. 

W konsekwencji zamawiający 

przygotowując i prowadząc 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na 

kompleksową obsługę praw-

ną ma możliwość skorzysta-

nia z wyłączeń procedural-

nych jakie określono w art. 5 

ust. 1 ustawy PZP.Szczególnie istotne, 

w przypadku zamówień na 

usługi prawne, jest możli-

wość ustalenia kryterium 

oceny ofert odnoszącym się 

do właściwości wykonawcy, 

co pozwala zamawiającemu 

oceniać w szerszym zakre-

sie doświadczenie kancela-

rii ubiegających się o uzyska-

nie zamówienia publicznego, 

z wykorzystaniem elemen-

tów oceny subiektywnej.Z wolnej rękiNa zakończenie wskazać na-

leży, że jedynie w sytuacji gdy 

przedmiotem zamówienia są 

usługi prawnicze, polegające 

na wykonywaniu zastępstwa 

procesowego przed sądami, 

trybunałami lub innymi or-

ganami orzekającymi lub do-

radztwie prawnym w zakresie 

zastępstwa procesowego, lub 

jeżeli wymaga tego ochrona 

ważnych praw lub interesów 

Skarbu Państwa, nie stosuje 

się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych doty-

czących przesłanek wyboru 

trybu negocjacji bez ogłosze-

nia oraz przesłanek wyboru 

trybu zamówienia z wolnej 

ręki. W takim przypadku za-

mawiający może wybrać wy-

konawcę tego zakresu usług 

prawnych w trybie zamówie-

nia z wolnej ręki.  
Marek OknińskiO B W I E S Z C Z E N I E

Syndyk Masy Upadłości GEN-BUD SA w Konstancinie–Jeziorna informuje, że 

w postępowaniu upadłościowym GEN-BUD S.A.  sygn. akt X GUp 14/10 została złożona 

Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 5 w dniu 04.07.2012 r. oraz 

nr 6 w dniu 17.05.2013 r. Każdy wierzyciel umieszczony na w/w listach wierzytelności 

może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do odmowy- ten któremu odmówiono 

uznania wierzytelności lub co do uznania wierzytelności w terminie dwóch tygodni od 

dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Listę można 

przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy 

ul Czerniakowska 100 w Warszawie.

Argumenty dotyczące konieczności 

zachowania ciągłości prowadzonych 

spraw lub znajomość specyfiki 

działalności danej jednostki nie 

tanowią okoliczności uzasadniających 

ybór tego samego wykonawcy 

z przeprowadzenia procedur 

etargowych 

ym w Wadowicach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 

aturą akt VI Ns 193/13 sprawa z wniosku Edwarda Kapały o stwierdzenie nabycia 

w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności 

(Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) własności zabudowanej nieruchomości położonej 

ki, województwo małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 

katastralnego p.gr.Lkat. część 588, część 593 i część 592), 588/21 (według 

Lkat. część 592), 588/31 (według stanu katastralnego p.gr.Lkat. część 588), 

tastralnego p.gr.Lkat. część 592), 591/1 (według stanu katastralnego p.gr.Lkat. 

stanu katastralnego p.gr.L.kat. część 598), 601 (według stanu katastralnego 

ług stanu katastralnego p.gr.L.kat. 602), 615 (według stanu katastralnego 

g stanu katastralnego p.gr.Lkat. 653), 654 (według stanu katastralnego p.gr.

anu katastralnego p.gr.Lkat. 678), 679 (według stanu katastralnego p.gr.

nu katastralnego p.gr.Lkat. 688), 701 (według stanu katastralnego p.gr.

u katastralnego p.gr.Lkat. 702), 704 (według stanu katastralnego p.gr.

u katastralnego p.gr.Lkat. 705), 713 (według stanu katastralnego p.gr.

katastralnego p.gr.Lkat. 714) i 1602 (według stanu katastralnego p.gr.

2,7676 ha, jednostka rejestrowa G. 39, gdzie jako współwładających 

pisano Rudolfa Kapałę, syna Franciszka i Anieli, w 3/16 częściach, 

i Anieli, w 3/16 częściach, Eugeniusza Kapałę, syna Franciszka 

pałę, syna Franciszka i Anieli, w 3/16 częściach oraz Skarb Państwa 

awie sąd wzywa spadkobierców lub dalszych spadkobierców osób 

sanej powyżej nieruchomości w: - wykazie hipotecznym lwh.99 

ądzie Rejonowym w Wadowicach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

kidzkiej, a to: Marcina Ząbka syna Wojciecha, Anny Chowaniec 

nny z Chowańców Ząbek, Jana Ząbka syna Szczepana, Marcina 

syna Jana, Rozalii Ząbek córki Szczepana, Karoliny Ząbek có k

pana, małol. Stanisława Ząbka syna Jan

Kopków Hyłowej, Annyntego H

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Krzysztofa Gomułki z Nowych Bielic

działając na podstawie postanowienia sędziego komisarza z dnia 5.06.2013 r.

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA

1. Sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 47,8 m kw. 

w Toruniu, ul. Bema 24/72, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

Księga Wieczysta nr TO1T/00077666/6. Kwota wywoławcza wynosi: 124.280,00 zł 

(n. p. VAT). 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Nowych 

Bielicach, gmina Biesiekierz, składającej się z 28 działek. Obręb 0044, o łącznym 

obszarze 1,4507 ha. 
 Kwota wywoławcza wynosi: 1.249.052,70 zł (w tym 23% VAT).

3. Sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, położonej w Nowych Bielicach, gmina 

Biesiekierz, obręb nr 044, składająca się z: 

a/ Działka gruntu nr 153/98 zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem  

mieszkalnym o powierzchni  270 m kw. Powierzchnia działki 0,3643 ha.

 Kwota oszacowania wynosi: 600.000,00 zł  (n. p.  VAT);

b/ Działka gruntu nr 153/88 na której posadowiony jest bud

gospodarczy o powierzchni 156,81 m kw. Kwota

zł ( w tym 23%VAT);
c/ 9 szt. działek gruntu

 Kwota4

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU 

BARTOSZ GUZIK

działając na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, 

że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości03 lipca 2013 r. o godzinie 12:00
w Kancelarii Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika

ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, należącej do dł

położonej w miejscowości Komorniki, powiat poznański a k

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Pozn

nr KW PO2P/00033408/1
w kształcie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICY TACJI 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Kontakt: 
Beata Witkowska, 

tel. +48 22 482 43 94, 
beata.witkowska@infor.pl; 

komunikatykomunikaty

komunikat

autopromocja

Z A R Z Ą D  S P Ó Ł K I
Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23,  89-311 Falmierowo
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2013 metodą pełną oraz metodą wyrywkową. 
Każdy podmiot ubiegający się o badanie powinien złożyć dwie oferty  - na badanie przeprowadzone 
metodą pełną oraz metodą wyrywkową.
Oferta musi zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestrów biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz 
znajomości branży (produkcja rolnicza) biegłego rewidenta;

2. Oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym do 
przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer 
licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza 
(nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta oraz terminy przeprowadzonych badań);

3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4. Cenę netto (+VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii 
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, obejmującą wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zlecenia metodą pełną oraz metodą wyrywkową;

5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz 
z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez 
podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod 
uwagę;

6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami 
składanych ofert. 

Oferty należy kierować na adres Spółki.
Termin składania ofert upływa z dniem: 07 października 2013 r.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 672863011 lub e-mail: poczta@skdobrzyniewo.pl

Z A R Z Ą D  S P Ó Ł K I
Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23 89 311 Falmierowo
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PRZETARGI | OGŁOSZENIA SĄDOWE | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e k s t r a

Poniedziałek  10 czerwca 2013, nr 110 (3500) gazetaprawna.pl

Kontynuacja świadczenia usług prawnych 

W odniesieniu do usług prawnych trudno jest jednoznacznie udowodnić zaistnienie przesłanek 

umożliwiających zastosowanie trybów niekonkurencyjnych – w szczególności zamówienia z wolnej ręki

W przypadku gdy wartość 

udzielanego zamówienia 

publicznego przekracza rów-

nowartość 14 tys. euro za-

mawiający zobowiązany jest 

dokonać wyboru wykonaw-

cy zamówienia z poszanowa-

niem procedur określonych 

w ustawie Prawo zamówień 

ublicznych. Stopień sfor-

alizowania procedur zale-

między innymi od przed-

otu zamówienia.
W przypadku zamówień, 

ych przedmiotem są 

a wartość za-kracza rów-ys. euro ko-la wyboru rowadzenie anej z jego 

wyborem w jednym z trybów 

określonych ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 
Tryb zamówieniaWybór trybu w jakim zosta-

nie udzielone zamówienie 

należy do wyłącznej pre-

rogatywy zamawiającego. 

W konsekwencji decyzja czy 

konieczne jest poprzedzenie 

procedury przetargowej czy 

może możliwe jest zastoso-

wanie innego trybu zależy 

od konkretnych okoliczności 

faktycznych sprawy. Podnieść 

jednak należy, że w odniesie-

niu do usług prawnych, co do 

zasady trudno jest w sposób 

jednoznaczny udowodnić za-

istnienie przesłanek umożli-

wiających zastosowanie try-

bów niekonkurencyjnych – w 

szczególności zamówienia 

z wolnej ręki.Statystycznie najczęściej 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na 

obsługę prawną udzielane 

jest w trybie przetargu nie-

ograniczonego lub negocjacji 

z ogłoszeniem.Argumenty dotyczące ko-

nieczności zachowania cią-

głości prowadzonych spraw 

lub znajomość specyfiki 

działalności danej jednost-

ki nie stanowią okoliczno-

ści uzasadniających wybór 

tego samego wykonawcy bez 

przeprowadzenia procedur 

przetargowych. Procedury przetargowe

Należy jednak zauważyć, że 

ustawodawca przewidział 

w odniesieniu do usług praw-

nych możliwość zliberalizo-

wania procedur przetargo-

wych jakie określają normy 

ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-

wy Prawo zamówień pu-

blicznych do postępowań 

o udzielenie zamówień, któ-

rych przedmiotem są usługi 

o charakterze nie prioryteto-

wym określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 

2a i 2b, nie stosuje się przepi-

sów ustawy dotyczących ter-

minów składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub termi-

nów składania ofert, obo-

wiązku żądania wadium, 

obowiązku żądania doku-

mentów potwierdzających 

spełnianie warunków udzia-

łu w postępowaniu, zakazu 

ustalania kryteriów oceny 

ofert na podstawie właściwo-

ści wykonawcy oraz przesła-

nek wyboru trybu negocjacji 

z ogłoszeniem, dialogu kon-

kurencyjnego oraz licytacji 

elektronicznej.Realizując dyspozycję za-

wartą w art. 2a ustawy PZP, 

Prezes Rady Ministrów wy-

dał 28 stycznia 2010 r. Rozpo-

rządzenie w sprawie wykazu 

usług o charakterze prioryte-

towym i nie priorytetowym 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68).

Rozporządzenie określa 

między innymi, że usługi 

prawne to usługi o charak-

terze nie priorytetowym. 

W konsekwencji zamawiający 

przygotowując i prowadząc 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na 

kompleksową obsługę praw-

ną ma możliwość skorzysta-

nia z wyłączeń procedural-

nych jakie określono w art. 5 

ust. 1 ustawy PZP.Szczególnie istotne, 

w przypadku zamówień na 

usługi prawne, jest możli-

wość ustalenia kryterium 

oceny ofert odnoszącym się 

do właściwości wykonawcy, 

co pozwala zamawiającemu 

oceniać w szerszym zakre-

sie doświadczenie kancela-

rii ubiegających się o uzyska-

nie zamówienia publicznego, 

z wykorzystaniem elemen-

tów oceny subiektywnej.
Z wolnej rękiNa zakończenie wskazać na-

leży, że jedynie w sytuacji gdy 

przedmiotem zamówienia są 

usługi prawnicze, polegające 

na wykonywaniu zastępstwa 

procesowego przed sądami, 

trybunałami lub innymi or-

ganami orzekającymi lub do-

radztwie prawnym w zakresie 

zastępstwa procesowego, lub 

jeżeli wymaga tego ochrona 

ważnych praw lub interesów 

Skarbu Państwa, nie stosuje 

się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych doty-

czących przesłanek wyboru 

trybu negocjacji bez ogłosze-

nia oraz przesłanek wyboru 

trybu zamówienia z wolnej 

ręki. W takim przypadku za-

mawiający może wybrać wy-

konawcę tego zakresu usług 

prawnych w trybie zamówie-

nia z wolnej ręki.  
Marek OknińskiO B W I E S Z C Z E N I E

Syndyk Masy Upadłości GEN-BUD SA w Konstancinie–Jeziorna informuje, że 

w postępowaniu upadłościowym GEN-BUD S.A.  sygn. akt X GUp 14/10 została złożona 

Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 5 w dniu 04.07.2012 r. oraz 

nr 6 w dniu 17.05.2013 r. Każdy wierzyciel umieszczony na w/w listach wierzytelności 

może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do odmowy- ten któremu odmówiono 

uznania wierzytelności lub co do uznania wierzytelności w terminie dwóch tygodni od 

dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Listę można 

przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy 

ul Czerniakowska 100 w Warszawie.

umenty dotyczące konieczności 

owania ciągłości prowadzonych 

w lub znajomość specyfiki 

lności danej jednostki nie 

wią okoliczności uzasadniających 

tego samego wykonawcy 

eprowadzenia procedur 

gowych 

ach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 

193/13 sprawa z wniosku Edwarda Kapały o stwierdzenie nabycia 

wy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności 

oz. 250 ze zm.) własności zabudowanej nieruchomości położonej 

małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 

gr.Lkat. część 588, część 593 i część 592), 588/21 (według 

2), 588/31 (według stanu katastralnego p.gr.Lkat. część 588), 

Lkat. część 592), 591/1 (według stanu katastralnego p.gr.Lkat. 

nego p.gr.L.kat. część 598), 601 (według stanu katastralnego 

tralnego p.gr.L.kat. 602), 615 (według stanu katastralnego 

nego p.gr.Lkat. 653), 654 (według stanu katastralnego p.gr.

o p.gr.Lkat. 678), 679 (według stanu katastralnego p.gr.

o p.gr.Lkat. 688), 701 (według stanu katastralnego p.gr.

p.gr.Lkat. 702), 704 (według stanu katastralnego p.gr.

p.gr.Lkat. 705), 713 (według stanu katastralnego p.gr.

gr.Lkat. 714) i 1602 (według stanu katastralnego p.gr.

ostka rejestrowa G. 39, gdzie jako współwładających 

Kapałę, syna Franciszka i Anieli, w 3/16 częściach, 

6 częściach, Eugeniusza Kapałę, syna Franciszka 

szka i Anieli, w 3/16 częściach oraz Skarb Państwa 

spadkobierców lub dalszych spadkobierców osób 

ieruchomości w: - wykazie hipotecznym lwh.99 

w Wadowicach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

cina Ząbka syna Wojciecha, Anny Chowaniec 

Ząbek, Jana Ząbka syna Szczepana, Marcina 

i Ząbek córki Szczepana, Karoliny Ząbek córki 

sława Ząbka syna Jana, małol. Bronisławy 

Anny z Hyłów Maciejnej, Wiktorii z Hyłów 

Jana, Michała Hyły syna Jana, Franciszka 

boj, małol. Franciszka Hyły, małol. Juliana 

ecylii z Dyduchów 1-ego Lachowej 2-ego 

zie hipotecznym lwh.2 gm. kat. Hucisko  

iejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 

- wykazie hipotecznym lwh.251 gm. 

ach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Lachowej; - wykazie hipotecznym 

w Wadowicach IX Zamiejscowy 
: Anny Chowaniec córki Pawła 
cisko znajdującym się w Sądzie 
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, 
nym lwh.252 gm. kat. Hucisko 
Wydział Ksiąg Wieczystych 

córki Wojciecha. Sąd wzywa 
a się niniejszego ogłoszenia 
ywilny z siedzibą w Suchej 
w przeciwnym razie Sąd W-19 582

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Krzysztofa Gomułki z Nowych Bielic

działając na podstawie postanowienia sędziego komisarza z dnia 5.06.2013 r.

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA

1. Sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 47,8 m kw. 

w Toruniu, ul. Bema 24/72, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

Księga Wieczysta nr TO1T/00077666/6. Kwota wywoławcza wynosi: 124.280,00 zł 

(n. p. VAT). 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Nowych 

Bielicach, gmina Biesiekierz, składającej się z 28 działek. Obręb 0044, o łącznym 

obszarze 1,4507 ha. 
 Kwota wywoławcza wynosi: 1.249.052,70 zł (w tym 23% VAT).

3. Sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, położonej w Nowych Bielicach, gmina 

Biesiekierz, obręb nr 044, składająca się z: 

a/ Działka gruntu nr 153/98 zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem  

mieszkalnym o powierzchni  270 m kw. Powierzchnia działki 0,3643 ha.

 Kwota oszacowania wynosi: 600.000,00 zł  (n. p.  VAT);

b/ Działka gruntu nr 153/88 na której posadowiony jest budynek garażowo –

gospodarczy o powierzchni 156,81 m kw. Kwota oszacowania wynosi:  61.500,00 

zł ( w tym 23%VAT);
c/ 9 szt. działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9966 ha.

 Kwota oszacowania wynosi: 455.100,00 zł (w tym 23% VAT).

4. Sprzedaż 6/24 udziałów w drodze dojazdowej wewnętrznej, położonej w Nowych 

Bielicach, gmina Biesiekierz, obręb nr 044, nr 153/52 o obszarze 0,2135 ha. Kwota 

wywoławcza wynosi: 6.150, 00 zł (w tym 23% VAT).

 Łączna kwota wywoławcza nieruchomości opisanych w pozycji 3 i 4 wynosi 1.122.750,00 zł.

5. Sprzedaż prawa dzierżawy działki gruntu o nr 139/14 do 2040 roku,  o powierzchni 

2,2460 ha. Kwota wywoławcza wynosi: 123.000,00 zł (w tym 23% VAT).

Opis i oszacowanie nieruchomości, regulaminy przetargu są dostępne w biurze syndyka 

przy ul. Łopuskiego 23/310, 78-100 Kołobrzeg, czynnym w dni powszednie od godz. 9.00 

do godz. 16.00. Numer telefonu do kontaktu 602 464 010, e-mail: syndyk_kolobrzeg@

interia.plPrzetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. o godzinie 13.00 w Sali nr 14 w Sądzie 

Rejonowym w Koszalinie przy ul. Gen. Wł. Andersa 34.

Wadium wynosi  10 % kwoty wywoławczej nieruchomości i  powinno być wpłacone do 

dnia 25.06.2013 r. do godziny 14.00 na rachunek  masy upadłości Krzysztofa  Gomułki 

w upadłości likwidacyjnej o numerze: 95 1090 2659 0000 0001 2041 0682.

Z pełną treścią ogłoszenia, w tym informacje szczegółowe jak opis i oszacowanie 

nieruchomości, regulaminy, warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka przy ul. 

Łopuskiego 23/310 w Kołobrzegu a także na stronie internetowej:     

www.syndyk.kolobrzeg.pl
Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty z zastrzeżeniem

komisarza – odstąpienia od przetargu lub jego unieważ i

podania przyczyny oraz ma prawo unie

oferty w całości lub części b

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU 

BARTOSZ GUZIK

działając na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, 

że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości03 lipca 2013 r. o godzinie 12:00

w Kancelarii Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika

ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, należącej do dłużnika Bumadex Sp. z o.o., 

położonej w miejscowości Komorniki, powiat poznański, arkusz mapy 3, numer działki 110/6, dla której 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr KW PO2P/00033408/1. Nieruchomość jest położona w rejonie ulicy Towarowej. Nieruchomość 

w kształcie trapezowym regularnym, ukształtowanie terenu płaskie, powierzchnia 6900 m2. Dostęp do 

nieruchomości zapewnia asfaltowa ul. Towarowa, a następnie dwustumetrowy odcinek drogi gruntowej.

W odległości 300 m od nieruchomości przechodzi autostrada A2, a w odległości 2 km znajduje się 

węzeł autostrady A2 i drogi krajowej nr 5 (z Poznania w kierunku Wrocławia). Zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą (11AG).
Na nieruchomości rozpoczęta jest realizacja budowy budynku biurowego parterowego, w części 

zachodniej z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, niepodpiwniczonego, budowanego na rzucie 

prostokąta w technologii tradycyjnej. Obecnie budowa nie jest realizowana. Przewidywana powierzchnia 

użytkowa budynku to 400,13 m2.
Suma oszacowania wynosi 1.786.944,00 zł (1.452.800,00 zł + 334.144,00 zł podatku VAT), a cena 

wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 1.340.208,00 zł (1.089.600,00 zł + 

250.608,00 zł podatku VAT).Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie 

kancelarii lub przelewem, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej 

ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny 

dwunastej następnego dnia roboczego. Istnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny 

bezpośrednio po udzieleniu przybicia.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje b

przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjne

szacunkowym w kancelarii komornika. Operat zawiera bliższe inf

dokumentację fotograficzną oraz mapy i dokumentacj

Nabywca, który w przepisanym t

z przybicia. Jeżeliudzi l

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICY TACJI 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Kontakt: 
Beata Witkowska, tel. +48 22 482 43 94, beata.witkowska@infor.pl, 

Magdalena Koprowicz, tel. +48 22 482 43 84, magdalena.koprowicz@infor.pl; 
Sylwia Nowakowska,  tel. +48 22 482 42 07 , sylwia.nowakowska@infor.pl, 

Izabela Wądołowska, tel. +48 22 482 41 77, izabela.wadolowska@infor.pl. 

Jednocześnie 
w gazecie i internecie 
- bez dopłaty

Zarząd Spółki

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wygoda 3 21-505 Janów Podlaski

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT 

NA PRZEPROWADZENIE BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

metodą pełną oraz metodą wyrywkową. Każdy podmiot ubiegający się o badanie powinien
złożyć dwie oferty – na badanie przeprowadzone metodą pełną oraz metodą wyrywkową.

Oferta musi zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru 

biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług 
audytorskich oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) biegłego rewidenta;

2. Oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym 
do przeprowadzenia ofertowego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię 
i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego 
w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta 
oraz terminy przeprowadzonych badań);

3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4. Cenę netto (+VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, obejmującą 
wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia metodą pełną oraz metodą 
wyrywkową;

5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia 
opinii wraz z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku 
określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” - 
oferta nie będzie brana pod uwagę;

6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego 
tożsamy z zapisami składanych ofert.

Oferty należy kierować na adres Spółki.
Termin składania ofert upływa z dniem: 7 października 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (83) 341 30 09 lub 603 544 775 
oraz office@janow.arabians.pl

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr  169/2013

Wójta Gminy Suchy Las 
z dnia 17 września   2013r.  

WÓJT GMINY SUCHY LAS
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność Gminy Suchy Las,  
położonych w GOLĘCZEWIE, zapisanych w księdze wieczystej 

PO1P/00076805/0:
LP. DZIAŁKA NR POWIERZCHNIA 

W HA
CENA WYWOŁAWCZA 

W ZŁ
KWOTA WADIUM 

W ZŁ
1. 425/30

425/31
0,3034
0,5001

Razem   0,8035

   1.013.193,00  + 23 
% VAT

130.000,00

2. 425/32 0,5003 643.636,00  + 23 % VAT 80.000,00
3. 425/33 0,5004 643.765,00  + 23 % VAT 81.000,00

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Golęczewo-Wschód, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXXI/297/13 z dnia 28 lutego 2013r. Rady Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 4.04.  
2013r. poz. 2626 ) ww. nieruchomości przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów oraz tereny zabudowy usługowej (12P/U ).
Przetarg odbędzie się w dniu   22 listopada  2013r.  (piątek) o godzinie 11.oo  w sali 105 
Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 (kolejno na lp. 1, 2 i 3 ).      
WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  19 listopada 2013r. 

na konto Urzędu Gminy Suchy Las nr:
 PBS  Poznań  O/Suchy Las 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047
 Za datę wpłaty wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
3. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.
4. Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej zwycięzcy przetargu.
5. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu w ciągu 3 dni od dnia przetargu.
6. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium ww. terminie.
9. Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
10. Cena sprzedaży ww. nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Umowa 

notarialna podpisana będzie w terminie 30 dni od dnia przetargu.
11. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las pokój 107, tel. 061 8926-281.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 168/2013

Wójta Gminy Suchy Las 
z dnia 17 września 2013r.  

WÓJT GMINY SUCHY LAS

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiących własność Gminy Suchy Las,  

położonej w BIEDRUSKU, zapisanej w księdze wieczystej 
PO1P/00203809/8:

LP. DZIAŁKA nr POWIERZCHNIA 
w ha

CENA WYWOŁAWCZA 
w zł

KWOTA WADIUM 
w zł

1. 13/8 8,03.46    5.182.000,00   520.000,00  

Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
( uchwała Nr XXXII/309/2013 z dnia 07 marca 2013r. Rady GminySuchy Las) działka nr 13/8 
w Biedrusku przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami ( MU ). 
Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada  2013r.  (piątek) o godzinie 9.oo  w sali 105 
Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13.

WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 

19 listopada  2013r. na konto Urzędu Gminy Suchy Las nr:
 PBS  Poznań  O/Suchy Las 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047
 Za datę wpłaty wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na konto 

sprzedającego
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
3. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.
4. Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej zwycięzcy 

przetargu.
5. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu w ciągu 3 dni od dnia 

przetargu.
6. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje        co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium ww. terminie.
9. Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
10. Cena sprzedaży ww. nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego. 

Umowa notarialna podpisana będzie w terminie 30 dni od dnia przetargu.
11. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las pokój 107, tel. 061 8926-281.

e
INFORMACJE O OFERCIE: www.edgp.gazetaprawna.pl/oferta, edgp@gazetaprawna.pl ❘ 22 761 31 27, 801 626 666

Zamów prenumeratę e-wydania Dziennika Gazety Prawnej

Mobilność: dostęp do bieżącego wydania na urządzeniach 
mobilnych (tablet, smartfon)   

Szybkość: oszczędzasz czas dzięki błyskawicznemu 
dostępowi do potrzebnych informacji 

Komfort pracy: dostępne funkcjonalności zapewniają łatwy 
i szybki sposób przeglądania treści e-wydania 

Baza wiedzy: w jednym miejscu aktualne wiadomości 
o biznesie, finansach, podatkach, pracy i prawie gospodarczym 

Ekologia: chronisz środowisko, do wyprodukowania 
e-wydania nie potrzeba papieru

e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej daje Ci możliwość czytaniamożliwość czytania największego dziennika prawno-gospodarczego
w formie elektronicznejw formie elektronicznej – na ekranie swojego komputera oraz tabletu

Korzystaj, gdzie i kiedy chcesz

Z A W I A D O M I E N I E

STAROSTA ŚWIDNICKI
na podstawie art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 
z późn.zm.) zawiadamia, że w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 210 na II 
piętrze, w terminie od dnia 7 października 2013 r. do dnia 25 października 2013 r. (w dni robocze) w godz. 7.30 – 15.00 zostanie wyłożony do 
wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
obrębów ewidencyjnych: 0001 Osiedle Młodych, 0002 Zawiszów, 0003 Fabryczna, 0004 Śródmieście, położonych w jednostce ewidencyjnej 
021901_1 Świdnica-miasto, w powiecie świdnickim, woj. dolnośląskim.

DOKUMENTACJA PROJEKTU SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

- rejestru gruntów, - rejestru budynków, - rejestru lokali,
- kartotek budynków, - kartotek lokali,  - mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a pkt 2, art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
przepisów Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić 
do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na etapie 
postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy  i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów 
postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24 a ust.8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne po upływie terminu wyłożenia, o którym mowa w niniejszym 
zawiadomieniu projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTA ŚWIDNICKI
Zygmunt Worsa


