Wyślij faks !!! 032/ 206 59 95 // 032/206 84 55

Patronat nad serwisem sprawuje:

Zgłoszenie nieruchomości
1.

Niniejszym wyrażam/-y zgodę na opublikowanie w ogólnopolskiej Internetowej Giełdzie Nieruchomości oraz podanie wszystkim instytucjom
i podmiotom krajowym oraz zagranicznym /ok. 7000/ współpracującym z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami, pełnej informacji na temat
nieruchomości uprzednio zamieszczonej w dniu ……………………. w dzienniku:

□ Rzeczpospolita
□ Gazeta Wyborcza
□ Inny (jaki):……………………………………………………………….

□ Dziennik Zachodni
□ Gazeta Prawna
□ Strona internetowa: www……………….........................

/prawidłowe zaznaczyć postawieniem znaku „x”/

Zgodnie ze skierowanym do Państwa pismem nr L.dz. …………….…../2012
2.

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO / DANE DO FAKTURY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ....................................…………………………………………………………..………………………...……...........................................................
NIP: ……………………………………Osoba do kontaktu (w sprawie ogłoszenia)
…………………………………………..………...………………………
tel: ……………………….............................................................e-mail:
……………………………..…………………………..……..…………………….

3.

Zgłoszenie nieruchomości do umieszczenia w ogólnopolskim serwisie internetowym INTERNETOWA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
następuje poprzez przesłanie niniejszej karty faksem, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą.
4. Informacja o w/w nieruchomości będzie widnieć w ogólnopolskim serwisie internetowym INTERNETOWA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI przez
okres min. 30 dni lub (w przypadku przetargów) do dnia rozstrzygnięcia przetargu podanego w informacji o nieruchomości. W przypadku,
gdy nieruchomość przeznaczona do zbycia/wynajęcia w drodze przetargu nie zostanie sprzedana/wynajęta w terminie określonym jako termin
przetargu, a nie upłynęło min. 30 dni od dnia zamieszczenia informacji o nieruchomości w serwisie, Zamawiający zobowiązuje się do
przekazania aktualnych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości (brak jej sprzedaży/wynajęcia w trybie przetargu) do biura
Instytutu, w terminie do 72 godzin od upływu terminu określonego jako termin przetargu. Instytut zobowiązuje się wtedy do utrzymania
ogłoszenia na stronie Internetowej Giełdy Nieruchomości do upływu terminu 30 dni liczonych od zamieszczenia informacji o nieruchomości w
serwisie. W przypadku braku informacji na temat zbycia/wynajęcia nieruchomości, ogłoszenie zostanie usunięte z serwisu. W sytuacji, gdy
nieruchomość zostanie sprzedana/wynajęta, Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji do biura Instytutu Gospodarki
Nieruchomościami w terminie do 72 godzin od upływu terminu określonego jako termin przetargu.
5. Zgłaszający nieruchomość wyraża zgodę na wprowadzenie informacji dot. w/w nieruchomości do ogólnopolskiego serwisu internetowego
INTERNETOWA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.
6. Do niniejszej informacji zostają / nie zostają* dołączone max. 3 zdjęcia w formacie jpg (o wielkości do 150 kB każde).
7. Zdjęcia dot. przedmiotowej nieruchomości zostaną przekazane do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami drogą elektroniczną w tym samym
dniu, w którym zostało wysłane zgłoszenie (przesłane na adres mailowy: gielda@ign.net.pl).
8. Istnieje możliwość zamieszczenia dodatkowej informacji w formie pliku w formacie tekstowym oraz pdf. Przy przetargach – warunki przetargu
umieszczane są w pliku dodatkowym w formie załącznika.
9. Instytut Gospodarki Nieruchomościami zobowiązuje się do zamieszczenia informacji dot. w/w nieruchomości
w
Internetowej Giełdzie Nieruchomości. Ogłoszenie wysłane faxem bądź mailem zostaną umieszczone w serwisie internetowym do 24 godzin
(dla ogłoszeń przekazanych do godziny 12:00 danego dnia) lub 48 godzin (dla ogłoszeń przekazanych po godzinie 12:00 danego dnia), licząc
od momentu ich otrzymania przez Instytut. Przy obliczaniu czasu potrzebnego na wprowadzenie ogłoszenia nie uwzględnia się sobót, niedziel
i innych dni wolnych od pracy.
10. Instytut Gospodarki Nieruchomościami zobowiązuje się do rozpowszechnienia zamieszczonej informacji o nieruchomości drogą elektroniczną
wśród ok. 7000 firm i instytucji krajowych i zagranicznych, z którymi współpracuje w ramach działalności statutowej związanej z gospodarką
nieruchomościami oraz procedur marketingowych i dystrybucyjnych.
11. Zamawiający upoważnia Instytut Gospodarki Nieruchomościami do umieszczenia jego firmy/nazwy na liście referencyjnej.
12. Opłata za umieszczenie ogłoszenia w serwisie internetowym wynosi 250 zł brutto i jest płatna w ciągu 14 dni od wystawienia faktury
przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formacie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

o

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
nr rachunku 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976 ING BANK ŚLĄSKI
................................................
(pieczęć Zlecającego)

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

