
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE NA 

PIĘTRZE

PUŁAWY UL. LUBELSKA 3 
(gmina Puławy M., powiat m. Puławy, województwo lubelskie) 

Przedmiot wynajmu:

Powierzchnię do wynajmu stanowią pomieszczenia biurowe położone

na piętrze, o łącznej powierzchni 197,81 m2. na którą składa się z 11

pomieszczeń : nr 2.5 -11,42 m2, 2.6 – 24,87 m2, 2.10 – 12,17 m2,

2.11-12,35 m2, 2.12 -12,20 m2, 2.13 – 23,81 m2, 2.14 – 11,05 m2,

2.15-50,14 m2, 2.21-12,76 m2, 2.23-13,51 m2, 2.24 – 13,53 m2.

Stawka wywoławcza czynszu: 24,00 zł/m2,

Okres wynajmu: 4 lata

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać na

„Formularzu ofertowym” w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta

na najem pomieszczeń w Puławach” do dnia 29.03.2017 r. na adres:

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.

Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin,

pok.213.



Opis przedmiotu wynajmu:

Budynek biurowo-usługowy, w którym mieszczą się pomieszczenia 

biurowe, usługowe i gospodarcze posiada dwie kondygnacje. 

Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe znajdują się na 

piętrze.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty za media z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej - ryczałt

- centralnego ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej kubatury,

- dostawa wody – ryczałt,

- odprowadzanie ścieków – ryczałt,

- wywóz nieczystości stałych – ryczałt





Opis nieruchomości:

Miejscowość 

Puławy

Ulica, nr budynku

ul. Lubelska 3

Powierzchnia budynków, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

Budynek eksploatacyjno–biurowy o powierzchni 1869,88 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb Działka nr 2567 o powierzchni 3826 m2, 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LU1P/00047673/4 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Puławach, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Puławach przy ul. Lubelskiej 3 – w ścisłym centrum miasta. Z prawej strony budynek graniczy z budynkiem biurowym

Orange, w bliskim sąsiedztwie znajduje się Urząd Miasta, z lewej strony znajduje się hotel Izabela, z tyłu budynku jest mały park miejski i Sąd Rejonowy.

Dojazd od strony południowej ul. Lubelską.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest ogrodzona, w budynku znajduje się Poczta Główna , Mikrooddział Banku Pocztowego i pomieszczenia biurowe. Podwórko wewnętrzne

wykorzystywane jest do celów służbowych jako dojazd do rampy i parking dla samochodów służbowych.

Rysunek przedstawia rzut pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.



OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT
NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  W  PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ  3.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ogłasza konkurs ofert na wynajem części powierzchni w budynku położonym w

Puławach przy ul. Lubelskiej 3 pod działalność niekolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.

Wynajmujący: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodzin Hiszpańskich 8.

Prowadzący konkurs ofert: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 

20-900 Lublin.

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać na „Formularzu ofertowym” w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczeń w Puławach”  do dnia  

29.03.2017 r. na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 

20-900 Lublin, pok. 213. 

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Urząd Miasta, hotel, galeria handlowa. 

Nieruchomość jest ogrodzona. 

Przedmiot najmu:

Powierzchnię do wynajmu stanowią pomieszczenia biurowe położone na piętrze, o łącznej powierzchni 197,81 m2. na którą

składa się z 11 pomieszczeń : nr 2.5 -11,42 m2, 2.6 – 24,87 m2, 2.10 – 12,17 m2, 2.11-12,35 m2, 2.12 -12,20 m2, 

2.13 – 23,81 m2, 2.14 – 11,05 m2, 2.15-50,14 m2, 2.21-12,76 m2, 2.23-13,51 m2, 2.24 – 13,53 m2. 

Oprócz czynszu najemca pomieszczeń zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu: dostawy energii elektrycznej, 

energii cieplnej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych.

Okres trwania umowy - 4 lata.

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi 24,00 zł/m2,



Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje na temat warunków najmu oraz oględzin można uzyskać w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul.

Wacława Moritza 2, pokój 213 pod nr tel. (81) 710-63-30; kom. 504 734 491 oraz na www.poczta-polska.pl/wynajem/.

2. Formularz ofertowy niezbędny do złożenia oferty można pobrać w Lublinie przy ul. W. Moritza 2, pok.213 oraz istnieje możliwość przesłania druku drogą pocztową lub

elektroniczną.

3. W przypadku złożenia oferty przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na najem części nieruchomości będącej

przedmiotem ogłoszenia, ze środków pochodzących z majątku wspólnego.

4. Oferty można składać na dowolne pomieszczenie lub pomieszczenia na jednym „Formularzu ofertowym”.

5. Wygrywa oferta z zaoferowaną najwyższą kwotą czynszu miesięcznego netto.

6. Okres związania ofertą wynosi 120 dni.

7. W przypadku gdy wartość przedmiotu umowy przekroczy kwotę 20 000 euro, po zawarciu umowy a przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy Najemca

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.c.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZBIERANIA OFERT W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW 

PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU



Formularz ofertowy

dotyczy wynajmu części nieruchomości w Puławach przy ul. Lubelskiej 3 zlokalizowanej na I piętrze, na okres 4 lat.

Dane Oferenta:

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

Adres

zamieszkania/AdresFirmy:……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………

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

Adres email: …………………………………………………………………………….……………… ………..……….…

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

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

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

Informuję, że składam ofertę na najem ………… (podać ilość) pomieszczeń

o numerze(-ach) i powierzchni m2 (w przypadku zainteresowania kilkoma pomieszczeniami podać powierzchnię każdego

z nich ): …………………………………………………………………………………………………..…….………

…………………………………………………………………………………………………………………

Łączna powierzchnia wynosi …….……m2.

Oferuję stawkę czynszu netto za 1 metr kwadratowy w wysokości …………………. zł

Łączna wartość czynszu miesięcznego netto wyniesie …………………………..……. Zł

Informuję, że na najmowanej powierzchni będzie prowadzona działalność z zakresu:

……………………………………………………………………………………………………………………………...…



Oświadczenie:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o konkursie ofert oraz ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do wynajmu a także z 

treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości Poczty 

Polskiej S.A.

Przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S..A. z siedzibą w Warszawie 00-940 przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

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.

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 pracownika/administratora:  Iwona Grzelak

Nazwa działu: Dział  Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Lublin, ul. W. Moritza 2

Telefon: 81 710 63 30,  504 734 491

e-mail: iwona.grzelak@poczta-polska.pl


