
TBS sp. z o.o. w KwidzynieTBS sp. z o.o. w KwidzynieTBS sp. z o.o. w KwidzynieTBS sp. z o.o. w Kwidzynie posiada na lokale u ytkowe po o one w Kwidzynie przy                      

ul. Braterstwa Narodów 33. 

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem lokali do sk adania ofert. 

 

         Foto. Aleksander ubi ski 

Powierzchnie lokali u ytkowych podane w cenniku są w a ciwe.                     

Powierzchnie zamieszczone w kartach lokali są nieprawid owe. 

 

Lp.  Opis lokalu Położenie 
nr. 
Lokalu 

pow. 

Komercyjna 

lok 

Wartość 

lokalu netto 

Wartość 

lokalu brutto 

1 SPRZEDANE 

2 SPRZEDANE 

3 lokal użytkowy parter 0.9 85,32 383 940 zł 472 246 zł 

4 lokal użytkowy parter 0.10 84,7 381 150 zł 468 815 zł 

5 lokal użytkowy parter B0.3 22,64 101 880 zł 125 312 zł 

6 lokal użytkowy parter B0.2 61,33 275 985 zł 339 462 zł 

7 SPRZEDANE 

 



    

Dane dotyczDane dotyczDane dotyczDane dotycząąąące nieruchomoce nieruchomoce nieruchomoce nieruchomo ci :ci :ci :ci :    
1. Dla nieruchomo ci tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie  Wydzia  Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą KW GD1I/00039814/6 
2. Budynek w którym znajdują się lokale zrealizowany jest w technologii mieszanej,                               

4 kondygnacyjny. Na parterze znajdują sie lokale u ytkowe, na piętrach lokale mieszkalne.                 

W podziemiach znajdują się miejsca parkingowe oraz pomieszczenia gospodarcze. 
3. Podana cena nie zawiera podatku od towaru i us ug (VAT–, który nale y doliczyć do ceny 

netto. Dla lokali u ytkowych stawka VAT 23%. 
4. Mo liwo ć negocjacji ceny. 
5. W przypadku gdy oferent zobowiązuje się do zap acenia pe nej ceny za dany lokal,  w terminie 

ustalonym przez Zarząd TBS, to przys ugiwać mu bbbbęęęędzie rabat dzie rabat dzie rabat dzie rabat     w wysokow wysokow wysokow wysoko ci 10% ustalonejci 10% ustalonejci 10% ustalonejci 10% ustalonej 

ceny.ceny.ceny.ceny. 
6. Istnieje mo liwoIstnieje mo liwoIstnieje mo liwoIstnieje mo liwo ćććć    zakupu lokali na raty na bardzo korzystnych warunkachzakupu lokali na raty na bardzo korzystnych warunkachzakupu lokali na raty na bardzo korzystnych warunkachzakupu lokali na raty na bardzo korzystnych warunkach:::: 
• Pierwsza wp ata minimum 33% ceny netto + podatek VAT 23% p atna najpó niej do dnia 

zawarcia umowy sprzeda y lokalu a p atno ć pozosta ej czę ci ceny mo e być roz o ona 
maksymalnie na 120 równych miesięcznych rat. 

• W przypadku roz o enia ceny sprzeda y lokalu na raty to czę ć ceny pozosta a do zap aty 
będzie rokrocznie waloryzowana o poziom wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych 
og aszanych przez G ówny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy wg stanu                
na dzie  31 grudnia. 

7. Nabycie nieruchomo ci przez cudzoziemców mo e nastąpić w przypadku uzyskania 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, je eli wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców (Dz. U. z 
2004 roku, nr 16, poz. 1758–. 

8. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna- sprzeda y oraz 
postępowania wieczysto-księgowego obcią ają Nabywcę. 

9. Szczegó y dotyczące poszczególnych lokali dostępne w siedzibie TBS przy ul. Toru skiej 30/1 

w Kwidzynie lub telefonicznie pod nr telefonu 55 262 44 70 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 2/2010  

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników 
TBS sp. z o.o. w Kwidzynie   

 
OFERTA   NABYCIA    NIERUCHOMO ŚCI  

Dane  
 

1. Nazwisko i imię_________________________________________________ 
 NIP____________________________ PESEL ________________________ 
 Dowód osobisty/paszport _________________________obywatelstwo________ 
     Seria nr , wydany przez 

Miejsce zamieszkania________________________________________________ 
miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu 

2. Nazwisko i imię________________________________________________ 
 NIP___________________________  PESEL ____________________________ 
 Dowód osobisty/paszport _________________________obywatelstwo________ 

Seria nr , wydany przez  

Miejsce zamieszkania______________________________________________  
miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu 

Telefon,  e-mail  __________________ 
 

 

3. FIRMA i     
_______________________________________NIP___________________ 

Adres _____________________________________________________________ 
miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu 

osoba reprezentująca ________________________________________________ 
 

Adres do korespondencji ____________________________________________ 
miejscowość, kod, ulica nr domu/lokalu 

Telefon,  e-mail  ______________ 
 
Niniejszym składam ofertę na zakup : 
 

Rodzaj Lokal 
numer 

Miejsce 
parkingowe  

numer    
Całkowita wartość oferty netto 

 Lokal użytkowy  
   

Lokal użytkowy z miejscem 
parkingowym 

   

 



              
        ___________________________  
          data,  podpis  
 
Dodatkowe uwagi Oferenta 
Za dodatkowe uwagi uznaje się dokładne określenie przedmiotu kupna/sprzedaży, jak również 
sposobu zapłaty ceny oraz wskazanie innej niż organ upoważniony do reprezentowania Oferenta 
osoby (osób) upoważnionych do kontaktów w sprawie Oferty i podstaw jej umocowania. 
 
Proponowany sposób zapłaty.........................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Uwagi ......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................................

         ________________________ 

          podpis 

 
                                                           
i
 W załączniku do niniejszej Oferty dołączamy niezbędne oświadczenia oraz dokumenty rejestrowe: 
- aktualny wyciąg z KRS / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie dotyczy osób 

fizycznych nie działających jako przedsiębiorca); 
- aktualny wyciąg z właściwego rejestru (w przypadku podmiotu zagranicznego);  
- uchwałę organów spółki odnośnie zgody na nabycie nieruchomości (w przypadku spółki prawa 

handlowego, o ile taka zgoda jest wymagana). 

 


