
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

LOKALE UŻYTKOWE

ŁÓDŹ UL. TUWIMA 38
(gmina Łódź, powiat łódzki, województwo łódzkie)

Przedmiot  najmu:

1. Lokalu użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej - 105,31 m2

2. Lokalu użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej - 203,07 m2

Stawka czynszu:

1. 2070,00 zł/miesiąc netto (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych

netto miesięcznie) za lokal użytkowy nr 1

2. 2960,00 zł/miesiąc netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt

złotych netto miesięcznie) za lokal użytkowy nr 2

Okres najmu: 3 lata

Tryb najmu: przetarg ustny w drodze publicznych licytacji .

Data przetargów: 30.03.2017 r.:

– godzina 10:30 dla lokalu nr 1

– godzina 12:30 dla lokalu nr 2

Postąpienie: 

dla lokalu użytkowego nr 1  – 30,00 zł,

dla lokalu użytkowego nr 2  – 40,00 zł.



Opis przedmiotu wynajmu:

Pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni

użytkowej 308,38 m2 , usytuowane na parterze

oraz na II piętrze trzy-kondygnacyjnego budynku

eksploatacyjno-biurowego, składające się z dwóch

funkcjonalnie wydzielonych lokali użytkowych:

1. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w

poziomie parteru o łącznej powierzchni użytkowej

- 105,31 m2, składającego się z 9 pomieszczeń,

2. Lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w

poziomie II piętra o łącznej powierzchni użytkowej

- 203,07 m2, składającego się z 9 pomieszczeń.

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje:

elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego

ogrzewania. Instalacje p. poż., teleinformatyczną.

Niezależnie od czynszu najmu Najemca będzie

uiszczał opłaty za media eksploatacyjne.

II piętro

II piętro

parter

parter



Opis nieruchomości:

Miejscowość Łódź

Ulica, nr budynku Tuwima 38

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

4752,32 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

179/1 obręb S-6

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy

LD1M/00112955/1

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi

XVI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Wieczyste użytkowanie



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość budynkowa, położona w centralnej części Łodzi, w dzielnicy Łódź Śródmieście w sąsiedztwie zrewitalizowanego dworca 

kolejowego Łódź Fabryczna. Teren wokoło jest zagospodarowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną. Wzdłuż ulic, do których przylega 

nieruchomość wybudowane są obiekty usługowe, oświatowe, pałacowe, hotelowe i mieszkalne wielorodzinne tworzące zwarty kompleks 

zabudowy charakterystyczny dla Łodzi XX – wieku. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy. 

Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej: tramwajowej i autobusowej.

ul. Tuwima 38



Opis nieruchomości:

Nieruchomość w dobrym stanie technicznym. Budynek składa się z 3 kondygnacji naziemnych. W budynku na parterze zlokalizowany jest Urząd

Pocztowy, na pozostałych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe i eksploatacyjne.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.

Miejsce przetargu:  Łódź, Al. Kościuszki 5/7, Łódź III piętro, pokój nr 306.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi ogłasza przetarg ustny  w drodze publicznej licytacji na wynajem pomieszczeń biurowych o łącznej 
powierzchni użytkowej 308,38 m2 znajdujących się na parterze oraz II piętrze w budynku przy Tuwima 38 w Łodzi, pod działalność nie kolidującą  z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. 

Okres trwania umowy – 3 lata. 

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość budynkowa, położona w centralnej części Łodzi, w dzielnicy Łódź Śródmieście w sąsiedztwie zrewitalizowanego dworca kolejowego Łódź 
Fabryczna. Teren wokoło jest zagospodarowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną. Wzdłuż ulic, do których przylega nieruchomość wybudowane są obiekty usługowe, oświatowe, 
pałacowe, hotelowe i mieszkalne wielorodzinne tworzące zwarty kompleks zabudowy charakterystyczny dla Łodzi XX – wieku. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy.

Przedmiot najmu:

Pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 308,38 m2 , usytuowane na parterze oraz na II piętrze trzy-kondygnacyjnego budynku eksploatacyjno-biurowego, składającej się z dwóch 
funkcjonalnie wydzielonych lokali użytkowych: 

Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w poziomie parteru o łącznej powierzchni użytkowej -105,31 m2,  

Lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w poziomie II piętra o łącznej powierzchni użytkowej - 203,07 m2.

Termin licytacji ustnych: 30.03.2017 r.:

godzina 10:30 dla lokalu użytkowego nr 1

godzina 12:30 dla lokalu użytkowego nr 2

Lokale nr 1 i nr 2  stanowią odrębny przedmiot licytacji.

Wywoławcza stawka  czynszu miesięcznie netto wynosi:

dla lokalu użytkowego nr 1 – 2070,00 zł,

dla lokalu użytkowego nr 2 – 2960,00 zł.

Postąpienie: wysokość postąpienia wynosi:

dla lokalu użytkowego nr 1  – 30,00 zł,

dla lokalu użytkowego nr 2  – 40,00 zł.



Wadium: należy wpłacać osobno na każdy lokal, który chce się licytować:

dla lokalu użytkowego nr 1  – 5092,20 zł;

dla lokalu użytkowego nr 2  – 7281,60 zł;

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do 

dnia: 29.03.2017 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie 

„PI Łódź przetarg na wynajem, lokal użytkowy nr … o pow. ….. w Łodzi, ul. Tuwima 38”.

Wadium wpłacone przez oferenta na lokal użytkowy nr 1 nie uprawnia do udziału w licytacji na lokal nr 2 

i odwrotnie.

Uwaga-wadium:

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, 

o której mowa w umowie najmu.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli:

• oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu; 

• żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 

Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi  na podane konto, bezpośrednio po dokonaniu 

wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. 

Okres wiązania ofert wynosi 90 dni. Jedna złożona oferta wystarczy do odbycia przetargu.

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków przystąpienia do przetargu i warunkami najmu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w 

siedzibie prowadzącego przetarg, pokój nr 108 tel. 42 684 77 71, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Informacje na temat terminu oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 730 – 1400

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pokój nr 108 tel. 42 684 77 71. Pomieszczenia można oglądać do dnia 28.03.2017 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium przelewem na ww. rachunek bankowy. 

2. Złożenie przez oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach 

warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, ze zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.

3. Złożenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU 

W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH 

I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: 
pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 308,38 m2 , usytuowane na parterze oraz na II piętrze  trzy-kondygnacyjnego budynku eksploatacyjno-biurowego, 
składające się z dwóch funkcjonalnie wydzielonych lokali użytkowych: 
1. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w poziomie parteru o łącznej powierzchni użytkowej - 105,31 m2,  składającego się z 9 pomieszczeń,
2. Lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w poziomie II piętra o łącznej powierzchni użytkowej - 203,07 m2, składającego się z 9 pomieszczeń.
W budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowości Łódź przy ul. Tuwima 38, na okres: 3 lat.

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko/Firma: .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania/Adres Firmy: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: .......................................................

Adres e-mailowy..................................................................................................................................

NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego:..........................................................

Stan cywilny: ...............................................................................

Oświadczenie:
1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do wynajmu, a 
także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania 
nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.
Przyjmuje do wiadomości że:
a)Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8
b)Dane osobowe będą przetwarzane przez PP S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o 
funkcji użytkowej,
c)Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania,
d)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b.

....................................
(data i podpis oferenta)



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: al. Kościuszki 5/7, Łódź:

Jolanta Stańczyk
Telefon: 42 684 77 71

E-mail: jolanta.stanczyk1@poczta-polska.pl

Iwona Czerniawko

Telefon: 42 632 53 77 lub 502 011 894

E-mail: iwona.czerniawko@lodz.poczta-polska.pl



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie

stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani

wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub

poszczególnych treści objętych broszurą.


