
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

LOKAL UŻYTKOWY

TUCZNO UL. WOLNOŚCI 9
(gmina Tuczno, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie)

Przedmiot wynajmu:

lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2; usytuowany w budynku

PP S.A. na I piętrze nieruchomości w Tucznie, przy ul. Wolności 9,

pod działalność niekolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty

Polskiej S.A..

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi: 

lokal użytkowy o powierzchni : 60,00 m2 x 9,50 zł/m² = 570,00 zł.    

m-c netto 

Okres wynajmu: 01.07.2017 – 30.06.2020

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Termin składania ofert: 30 czerwca 2017 r. godz. 12:00

Kaucja: jednokrotność miesięcznego czynszu

Postąpienie: nie mniej niż 1% stawki wywoławczej



Opis przedmiotu wynajmu:

Wynajmowi podlega lokal użytkowy o łącznej powierzchni 60,00 m², w skład którego wchodzą : trzy pokoje, korytarz, kuchnia i łazienka. Standard wykończenia pomieszczeń 

jest podstawowy. Opłaty związane z eksploatacją przedmiotowej części nieruchomości tj. pobór energii elektrycznej – podlicznik , wywóz nieczystości stałych – własna umowa, 

pobór wody i odprowadzanie ścieków  wg ryczałtu (ilości osób).  



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Tuczno

Ulica, nr budynku
Wolności 9 

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

309,90 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
282/2 obręb Tuczno

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału
KO1W/00009974/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Wałczu

Stan prawny gruntu

Wieczyste użytkowanie 



Pomieszczenia lokalu przeznaczonego do wynajmu



Rzut pomieszczeń oferowanych do wynajmu 



Lokalizacja

Budynek, w którym usytuowana jest nieruchomość przeznaczona do wynajmu, jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Budynek wyposażony w instalacje; elektryczną, 

centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i odgromową.  Miasto Tuczno znajduje się w południowo – wschodniej części woj. Zachodniopomorskiego we wschodniej 

części powiatu Wałeckiego. Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosi 9,21 km².

Źródło http://tuczno e-mapa.net

http://tuczno/


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

w TUCZNIE  PRZY UL. WOLNOŚCI 9

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

Prowadzący procedurę: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Szczecinie,

al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na najem:

lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2

usytuowany w budynku PP S.A. na I piętrze nieruchomości w Tucznie, przy ul. Wolności 9, pod działalność niekolidującą z działalnością i

wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.

Okres trwania umowy – od 01.07.2017 do 30.06.2020 r.

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w północo-zachodniej Polsce, w woj. Zachodniopomorskim, w powiecie Wałeckim. Siedzibą gminy miejsko-

wiejskiej Tuczno. Tuczno położne jest na pojezierzu Południowopomorskim, ok. 5 km na wschód od Drawskiego Parku Narodowego.

Budynek, w którym usytuowana jest nieruchomość przeznaczona do wynajmu, jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Budynek wyposażony w

instalacje; elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, odgromową.

Przedmiot najmu:

Wynajmowi podlega lokal użytkowy o pow. 60,00 m2 w skład, którego wchodzą ; trzy pokoje, korytarz, kuchnia i łazienka. Standard

wykończenia pomieszczeń jest podstawowy. Opłaty związane z eksploatacją przedmiotowej części nieruchomości tj. pobór energii

elektrycznej wg wskazań podlicznika, wywóz nieczystości stałych – własna umowa, pobór wody i odprowadzanie ścieków według ryczałtu

(ilości osób). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi:

dla lokalu użytkowego o powierzchni 60,00 m2 x 9,50 zł/m² = 570,00 zł. m-c netto

Do wyłonienia najemcy wystarczy złożenie jednej oferty i zaoferowanie stawki czynszu nie niższej od stawki wywoławczej. Jeżeli uczestnicy

konkursu ofert zaoferują tą samą wysokość czynszu najmu, wynajmujący przeprowadzi między tymi uczestnikami licytację.



Postąpienie: wynosi co najmniej 1% stawki wywoławczej przypisanej do licytowanej powierzchni 

Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków najmu można uzyskać w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. nieruchomości w 

Szczecinie, al. Niepodległości 41/42 , 70-940 Szczecin, Ryszard Ostrowski - pokój nr 159 

tel. 91 440 13 40, kom. 502-017-015, w godzinach od 730- 1530.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego procedurę pokój 137 (sekretariat) do dnia 

30.06.2017 roku do godz. 12ºº. Na kopercie należy umieścić dopisek: „PI Szczecin konkurs ofert na najem lokalu w Tucznie ul.  Wolności 9 ”.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017 roku po zakończeniu zbierania ofert w siedzibie prowadzącego procedurę. Odpowiedź na złożone oferty 

zostanie udzielona w terminie do 7 dni po otwarciu kopert 

i stwierdzeniu ważności oferty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:

Złożenie oferty, która musi zawierać: 

Nazwisko i imię lub nazwę oferenta, adres, numer telefonu; 

dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument określający sposób prowadzenia 

działalności - potwierdzone za zgodność z oryginałem), kserokopie dowodu osobistego w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną ;

propozycję stawki miesięcznego czynszu najmu netto;

oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem najmu tj. stanem technicznym lokalu, z treścią ogłoszenia o konkursie ofert i pro jektem umowy oraz, że 

akceptuje je bez zastrzeżeń. 

Informacje dodatkowe: Wyłoniony Najemca zgodnie z zapisami w umowie zostanie zobligowany do wpłaty kaucji zabezpieczającej realizacje umowy, w 

kwocie 1-krotności miesięcznego czynszu.  

Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia procedury zmierzającej do wyłonienia najemcy.

Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 700 – 1500 po uprzednim kontakcie z 

pracownikiem PP S.A. – Bożena Pacer, tel.94-348-00-08, kom.504-222-780. Pomieszczenia można oglądać do dnia 29.06.2017 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I 

PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



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: 

Ryszard Ostrowski

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 502-017-015 lub 91 440 13 40

E-mail: ryszard.ostrowski1@poczta-polska.pl

Bożena Pacer

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Wł. Andersa 22, 75-022 Koszalin

Telefon: 504-222-780 lub 94-348-00-08

E-mail: bozena.pacer@poczta-polska.pl


