
Wojnowo, dnia 26.02.2019r.  

KOMUNIKAT nr 1   

Dotyczy Przetargu nr 4/2/2019/CGFP, dz. nr 156/8 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 83.200,00 zł netto. Brak Ofert  

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT nr 2   

Dotyczy Przetargu nr 5/2/2019/CGFP, dz. nr 156/7 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 76.180,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT nr 3   

Dotyczy Przetargu nr 6/2/2019/CGFP, dz. nr 156/6 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 75.985,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT nr 4   

Dotyczy Przetargu nr 7/2/2019/CGFP, dz. nr 156/5 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 75.790,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT  nr 5   

Dotyczy Przetargu nr 8/2/2019/CGFP, dz. nr 156/4 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 75.530,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

 

 



 

 

KOMUNIKAT nr 6   

Dotyczy Przetargu nr 9/2/2019/CGFP, dz. nr 156/3 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 75.335,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT nr 7   

Dotyczy Przetargu nr 10/2/2019/CGFP, dz. nr 156/2 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 75.140,00 zł netto. Brak Ofert 

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  

KOMUNIKAT nr 8   

Dotyczy Przetargu nr 15/2/2019/CGFP, dz. nr 157/7 w Łochowie. 

W dniu 26.02.2019r. zakończono procedurę przetargowej na zakup  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej  własność spółki CGFP 

sp. z o.o.. Cena wywoławcza : 56.615,00 zł netto. Wpłynęła jedna oferta w kwocie 

56.910.57 zł netto. 

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY 


