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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI 

NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO 
 
 
 
  Zarząd Powiatu w Prudniku informuje o zamiarze zakupu nieruchomości w ramach projektu  
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy                               
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja“ w ramach                    
RPO WO 2014-2020 
 
Nieruchomość winna spełniać następujące kryteria: 

- powierzchnia  min. 80 m2, 
- minimum 4 pokoje lub możliwość adaptacji na 4 pokoje mieszkalne, 
- kuchnia z jadalnią lub kuchnia i oddzielnie jadalnia, 
- łazienka i toaleta,  
- mile widziane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze ( np. strych, piwnica, garaż), 
- mile widziane podwórko - ogród. 
 
Położenie nieruchomości: teren Powiatu Prudnickiego – teren miejski.  
Co najmniej dobry stan techniczny obiektu. 
 
Wstępne propozycje można składać w forme pisemnej w Sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik do dnia 21.05.2021r.                     
do godz. 15:00. 
 
Propozycje powinny zawierać opis nieruchomości z uwzględnieniem  ww. kryteriów, 
zdjęcia, informacje dotyczące wieku instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej                 
i daty ważniejszych remontów oraz proponowaną cenę nieruchomości. 
 
Kontakt nawiazany zostanie tylko z osobami, których wstępne propozycje wzbudzą 
zainteresowanie zespołu oceniajacego. 
 
W załączeniu wzór  formularza oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

OFERTA – WZÓR 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 [ imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości i adres zamieszkania] 

1. SKŁADAMY OFERTĘ sprzedaży nieruchomości znajdującej się w: 
___________________________________________________________________ 

                                      [ podać lokalizację nieruchomości] 
 

2. NIERUCHOMOŚĆ składa się z: 
1) budynek mieszkalny/ lokal mieszkalny⁎; lub możliwość adaptacji pomieszczeń 

TAK/NIE⁎ 
a) ilość pokoi mieszkalnych …….,  
b) kuchnia TAK/NIE⁎,  
c) jadalnia TAK/NIE⁎,  
d) ilość łazienek i toalet ….., lub możliwość adaptacji pomieszczeń TAK/NIE⁎ 
e) garaż TAK/NIE⁎,  
f) dodatkowe pomieszczenie gospodarcze TAK/NIE⁎ 
g) ogród/podwórko TAK/NIE⁎, o pow.……………… 

2)  działka nr ………. o powierzchni ……………. arów. 
3) stan techniczny budynku; zły/dobry⁎. 
4) ważniejsze informacje dotyczące np. powierzchni użytkowej budynku, wieku, stanu 

technicznego instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i okresu wykonania 
ważniejszych remontów: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

3. OFERUJEMY sprzedaż w/w nieruchomości: za cenę brutto ………….……..złotych       
 

4. INFORMACJA O OBCIĄŻENIACH NIERUCHOMOŚCI 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego oferty należy kierować na 

poniższy adres: 
 __________________________________________________________________________  
tel. ___________________ e-mail: ______________________________________________ 

⁎ - niepotrzebne przekreślić 

                                                                                     ________________________________________ 

                                                                                                      [ podpisy właścicieli nieruchomości ] 
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