
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 1A,                        

23-203 KRAŚNIK
(gmina Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie)

Przedmiot wynajmu:

część lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 78,28 m2

składająca się z pomieszczeń biurowych, mieszczących się na I

piętrze. W skład przedmiotu wynajmu wchodzą następujące

pomieszczenia biurowe: nr 1/5 - 11,90 m2, nr 1/7 - 12,94 m2,

nr 1/8 - 18,06 m2, nr 1/9 - 18,05 m2, nr 1/12 - 17,33 m2.

Stawka czynszu netto:

wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej

przedmiotu wynajmu wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych,

00/100).

Okres wynajmu:

czas nieoznaczony.

Tryb wynajmu:

przetarg pisemny.

Data przetargu:

oferty na najem części lokalu użytkowego należy składać w miejscu

przetargu w zamkniętych kopertach z naniesioną adnotacją: „Przetarg

na wynajem części lokalu użytkowego, ul. Jana Kochanowskiego 1A,

23-203 Kraśnik” do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00.

Wadium:

należy wpłacić na każde pomieszczenie, na które składana jest oferta,

w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia

pomieszczenia x stawka wywoławcza x 2.



Opis przedmiotu wynajmu:

część lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 78,28 m2 składająca się z pomieszczeń biurowych, mieszczących się na I piętrze lokalu

użytkowego o powierzchni użytkowej 579,38 m2 wchodzącego w skład budynku handlowo-usługowego położonego w Kraśniku przy

ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik. W skład przedmiotu wynajmu wchodzą następujące pomieszczenia biurowe:

nr 1/5 - 11,90 m2, nr 1/7 - 12,94 m2, nr 1/8 - 18,06 m2, nr 1/9 - 18,05 m2, nr 1/12 - 17,33 m2.

Stan techniczny przedmiotu rozporządzenia tj. cześć lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 78,28 m2 zróżnicowany,

od dostatecznego do dobrego. W 2011 roku w ramach zadania remontowego została przeprowadzona wymiana ślusarki aluminiowej

na okna PVC, szklone pakietem szybowym. Ślusarka uchylno-rozwierna. Stan techniczny ślusarki okiennej bardzo dobry. Okładziny ścian w

postaci tynków cementowo-wapiennych. Posadzki i podłogi niejednorodne w części pomieszczeń wykładzina z tworzywa sztucznego

lub wykładzina dywanowa. W jednym pomieszczeniu terakota. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne lub przeszkolone. Lokal wyposażony

w podstawowe instalacje techniczne takie jak: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna.





Opis nieruchomości:

Miejscowość Kraśnik

Ulica, nr budynku Jana Kochanowskiego 1A

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

579,38 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

748/3

6 Zarzecze II

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

KW Nr LU1K/00081531/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg

Wieczystych.

Stan prawny gruntu użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku i budowli jest Spółdzielnia

Mieszkaniowa „POMOC” z siedzibą w Kraśniku ul. Koszarowa 12A, 23-200 Kraśnik.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kraśnik zatwierdzonym Uchwałą LVI/345/2014 Rady Miasta

Kraśnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 748/3, na której posadowiony jest budynek

handlowo-usługowy (teren oznaczony na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1/4 Zarzecze II symbolem literowo-cyfrowym ZII118MW)

położonej w obrębie geodezyjnym 6 Zarzecze II, zastała wyznaczona funkcja przeznaczenia terenu „Teren zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej - MW” z podstawowym przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna wraz z obiektami

i urządzeniami towarzyszącymi usług komercyjnych i publicznych komponowaną jako tereny zabudowy osiedlowej.

Położenie budynku handlowo-usługowego mieszczącego lokal użytkowy, w którym zlokalizowany jest przedmiot wynajmu można określić

jako dobre. Analizowana nieruchomość usytuowana jest pomiędzy Drogą wojewódzką nr 833 relacji Kraśnik-Chodel

a jednokierunkową drogą lokalną imienia Jana Kochanowskiego. Otoczenie budynku stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki usługowe oraz budynki użyteczności publicznej. W wzdłuż budynku zarówno od strony

drogi wojewódzkiej jak również drogi lokalnej zostały urządzone liczne miejsca parkingowe. Lokal użytkowy, do którego Poczta Polska S.A.

posiada spółdzielcze własnościowe prawo dysponuje dedykowaną zatoką parkingową. Bezpośredni wjazd na teren przyległy do lokalu

użytkowego dla ruchu kołowego odbywa się z ulicy Jana Kochanowskiego. Ruch pieszy do lokalu użytkowego możliwy jest z ulicy Jana

Kochanowskiego.



Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 579,38 m2 w którym mieści się przedmiot wynajmu położony jest na trzech kondygnacjach, dwóch

kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Lokal użytkowy stanowi integralną część budynku handlowo-usługowego

usytuowanego w zabudowie szeregowej. Lokal wykonany częściowo w technologii tradycyjnej murowanej oraz częściowo ze słupów

żelbetowych z elewacją z płyt warstwowych. Wyposażony w podstawowe instalacje i urządzenia. Dostępne media: energia cieplna, energia

elektryczna, zimna woda, kanalizacja.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

na wynajem części lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 78,28 m2 składającego się z pomieszczeń biurowych mieszczących

się na I piętrze lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 579,38 m2 wchodzącego w skład budynku

handlowo-usługowego położonego w Kraśniku przy ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik.

Wynajmujący: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący przetarg: Poczta Polska Spółka Akcyjna , Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława

Moritza 2, 20-900 Lublin.

Miejsce przetargu: Poczta Polska Spółka Akcyjna , Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie,

ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik, I piętro, pokój nr 3.

Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ogłasza przetarg pisemny na wynajem

części lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 78,28 m2 składającego się z pomieszczeń biurowych mieszczących się na I piętrze lokalu

użytkowego o powierzchni użytkowej 579,38 m2 wchodzącego w skład budynku handlowo-usługowego położonego w Kraśniku przy ul. Jana

Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik.

Charakterystyka nieruchomości: nieruchomość usytuowana jest pomiędzy Drogą wojewódzką nr 833 relacji Kraśnik-Chodel a

jednokierunkową drogą lokalną imienia Jana Kochanowskiego. Otoczenie budynku stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki usługowe oraz budynki użyteczności publicznej. W wzdłuż budynku zarówno od strony

drogi wojewódzkiej jak również drogi lokalnej zostały urządzone liczne miejsca parkingowe. Lokal użytkowy dysponuje dedykowaną zatoką

parkingową. Bezpośredni wjazd na teren przyległy do lokalu użytkowego dla ruchu kołowego odbywa się z ulicy Jana Kochanowskiego.

Przedmiot wynajmu: część lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 78,28 m2 składająca się z pomieszczeń biurowych,

mieszczących się na I piętrze. W skład przedmiotu wynajmu wchodzą następujące pomieszczenia biurowe: nr 1/5 - 11,90 m2,

nr 1/7 - 12,94 m2, nr 1/8 - 18,06 m2, nr 1/9 - 18,05 m2, nr 1/12 - 17,33 m2.

Okres wynajmu: czas nieoznaczony.



Wywoławcza stawka czynszu netto: wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotu wynajmu wynosi 12,00 zł

(słownie: dwanaście złotych, 00/100).

Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za świadczenia dodatkowe: energię elektryczną, energię cieplną,

dostawę wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczęstości stałych, konserwację instalacji centralnego ogrzewania, czyszczenie i przegląd

przewodów wentylacyjnych, sprzątanie części wspólnych, sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, utrzymanie w czystości

powierzchni zewnętrznej-tereny zielone, innych kosztów.

Wadium: należy wpłacić na każde pomieszczenie, na które składana jest oferta, w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia

pomieszczenia x stawka wywoławcza x 2.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zawiera „Regulamin przetargu” oraz „Projekt umowy najmu”.

Z przedmiotowymi dokumentami można się zapoznać osobiście pod adresem Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny

ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik, I piętro, pokój nr 3, telefon: 81 825 44 05, od poniedziałku

do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00. Poczta Polska S.A. akceptuje przekazanie ww. dokumentów w formie elektronicznej na uprzednią

prośbę wystosowaną na adres e-mail: mariusz.smetek@poczta-polska.pl.

Oceny stanu technicznego przedmiotu przetargu można dokonywać od dnia 26 maja 2017 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym Panem Mariuszem Smętkiem, telefon: 81 825 44 05,

e-mail: mariusz.smetek@poczta-polska.pl.

Termin przetargu: oferty na najem części lokalu użytkowego należy składać w miejscu przetargu w zamkniętych kopertach z naniesioną

adnotacją: „Przetarg na wynajem części lokalu użytkowego, ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik” do dnia 12 czerwca 2017 r.

do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00.

mailto:mariusz.smetek@poczta-polska.pl
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Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium przelewem na konto prowadzone przez Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy o numerze: 85 1320 0019 0099 0718

2000 0025, w terminie umożliwiającym sprawdzenie dokonania wpłaty na konto Poczty Polskiej S.A. przed rozpoczęciem procedury

przetargowej tj. do dnia 09 czerwca 2017 r.

2. W tytule przelewu należy umieścić informację o treści: „Wadium, przetarg na wynajem części lokalu użytkowego, ul. Jana

Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik”.

3. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A.

Informacje dodatkowe:

1. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu najmu

części lokalu użytkowego. Kaucja jest równa, co najmniej dwóch miesięcznych czynszów, stanowiących iloczyn stawki czynszu za 1 m2

powierzchni użytkowej uzyskanej w przetargu i powierzchni użytkowej przedmiotu umowy. Różnicę in minus między wpłaconym wadium

a wysokością kaucji Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest dopłacić przed podpisaniem umowy najmu. Różnię in plus miedzy

wpłaconym wadium a wysokością kaucji Poczta Polska S.A. zwróci Oferentowi, który wygrał przetarg w ciągu 14 dni od dnia

od wyłonienia Najemcy na rachunek wskazany w przelewie. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została przyjęta przepada

kiedy Oferent uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Wadium wniesione przez Oferenta nie wyłonionego w przetargu

Poczta Polska S.A. zwróci w ciągu 14 dni od dnia od wyłonienia Najemcy na rachunek wskazany w przelewie. Wadium zostaje zwrócone na

rachunek bankowy Oferenta bez odsetek.

2. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

3. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC (Ustawa

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U 1964 Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty :

a) kserokopię dowodu osobistego - osoba fizyczna,

b) kserokopię dowodu osobistego, aktualne (nie starsze niż 90 dnia licząc od daty wystawienia / wydruku) zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny (nie starszy niż 90 dnia licząc od daty wystawienia / wydruku) odpis z KRS, zaświadczenie

o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której

mowa w art. 331 KC (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U 1964 Nr 16, poz. 93 ze zmianami),



c) wniesienia wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w niej warunków bez zastrzeżeń, jak również

oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu - na „Formularzu zgłoszenia

uczestnictwa w procedurze wyłonienia najemcy”.

5. Przekazanie przedmiotu umowy wyłonionemu Najemcy uzależnione jest od złożenia przez Najemcę po zawarciu umowy, a przed

protokólarnym wydaniem przedmiotu umowy, oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania

cywilnego, stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności Poczty Polskiej S.A., wynikających z nieregulowanych należności za

najem oraz zabezpieczeniem przed nieuprawnionym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu po zakończeniu obowiązującej umowy.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 jest wymagane przy zawarciu umowy najmu przedmiotu umowy o wartości przekraczającej kwotę

20 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro).

Poczta Polska Spółka Akcyjna 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 lokalu użytkowego w Kraśniku przy ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik o powierzchni użytkowej

.......................... m2 zlokalizowanej na I piętrze, składającej się pomieszczeń biurowych nr: ……………………..……. na czas

nieoznaczony.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko/Firma:………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania/Adres Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Oświadczenie:

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym powierzchni

przeznaczonej do wynajmu, a także z treścią projektu umowy najmu oraz Regulaminem przetargu 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.

3. Przyjmuję 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 Pocztę Polską S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania

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 do ich poprawiania, Podanie

danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b.

……………......…

(podpis oferenta)



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.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Imię i nazwisko administratora obiektu: Mariusz Smętek

Nazwa działu/wydziału: Dział Administrowania Nieruchomościami i 

Konserwacji

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik, 

Telefon: 81 825 44 05 

E-mail: mariusz.smetek@poczta-polska .pl


