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LOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 042 o powierzchni użytkowej 

14,60 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia jeden złotych 74/100

grosze za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 780,80 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 80/100

groszy)

Postąpienie: 0,50 zł
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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuLOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 053,054 o powierzchni użytkowej 

66,10 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia jeden złotych 74/100

grosze za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 3.535,04 zł (słownie: trzy tysiące oięćset trzydzieści pięć złotych

04/100 groszy)

Postąpienie: 0,50 zł
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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuLOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 055 o powierzchni użytkowej 

26,20 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia jeden złotych 74/100

grosze za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 1.401,18 zł (słownie: tysiąc czterysta jeden złotych 18/100

groszy)

Postąpienie: 0,50 zł
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LOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 034 o powierzchni użytkowej 

14,00 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia

jeden złotych 74/100 grosze za 1 metr kwadratowy

netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 748,72 zł (słownie: siedemset czterdzieści

osiem złotych 72/100 groszy)

Postąpienie: 0,50 zł



LOKALE BIUROWE POŁOŻONE W ŚWIDNICY 

PRZY PL. GRUNWALDZKIM 1

-
LOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 043 o powierzchni użytkowej 

17,60 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia

jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze

za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 941,24 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści

jeden złotych 24/100 groszy)

Postąpienie: 0,50 zł
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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuLOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 044 o powierzchni użytkowej 

28,70 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia

jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze

za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 1534,90 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści cztery złote

90/100 groszy)

Postąpienie: 0,50 zł
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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuLOKAL BIUROWY

ŚWIDNICA PL. GRUNWALDZKI 1
(gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Przedmiot wynajmu: lokal biurowy nr 070,071 o powierzchni użytkowej 

75,30 m2

Stawka czynszu: 21,74 zł/m² (słownie: dwadzieścia

jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze

za 1 metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: przetarg w formie publicznej licytacji

Termin licytacji: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00

Wadium: 4.027,08 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych

08/100 groszy)

Postąpienie: 0,50 zł



Opis przedmiotu wynajmu:
Lokale biurowe usytuowane na II piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, centralnego 

ogrzewania zasilaną kotłem gazowym.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za wodę, nieczystości płynne, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz centralne ogrzewanie.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Świdnica

Ulica, nr budynku Pl. Grunwaldzki 1

Powierzchnia budynku, w 

którym zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

1890,01 m²

Nr działki ewidencyjnej, obręb 20, obręb 4 Śródmieście

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

SW1S/00032488/3

Stan prawny gruntu Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. do dnia 5 grudnia 

2089 r.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Świdnicy przy Pl. Grunwaldzkim 1, obręb Śródmieście. Miasto położone w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim,

nad rzeką Bystrzycą. Świdnica leży na skrzyżowaniu tras wojewódzkich i krajowych co ułatwia dojazd z miasta do większości dużych ośrodków województwa

i kraju. Najważniejszą trasą biegnącą przez miasto jest trasa nr 35. Oprócz niej z miasta wybiega kilka dróg wojewódzkich i lokalnych.

• Mapa sytuacyjna miejscowości



Opis nieruchomości:

Nieruchomość ewidencyjnie oznaczona nr 20 o powierzchni 1118 m2 obręb nr 4 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00032488/3. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu

wieczystym Poczty Polskiej S.A. do 5 grudnia 2089 r.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

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 we Wrocławiu, 
ul. Awicenny 21, 50 -900 Wrocław.

Termin i Miejsce przetargu: 16 lutego 2017r., o godz. 1000 Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. 
Nieruchomości we Wrocławiu ul. Awicenny 21, 50 -900 Wrocław - pokój Nr 02, parter.
Okres trwania umowy – czas nieoznaczony

Przedmiot najmu:

Lp. Nazwa Nr lokalu Powierzchnia (m²)

Wywoław

cza 

stawka 

czynszu 

netto (zł)

Wartość 

miesięczna 

czynszu netto  

(zł)

Wartość 

miesięczna 

czynszu 

brutto  (zł) Wadium (zł)

Minimalne 

postąpienie 

(zł)

II  PIĘTRO

1 Lokal biurowy 42 14,6 21,74 317,4 390,4 780,8 0,5

2 Lokal biurowy 053, 054 (29,70 + 36,40) = 66,10 21,74 1 437,01 1 767,52 3 535,04 0,5

3 Lokal biurowy 55 26,2 21,74 569,59 700,59 1 401,18 0,5

4 Lokal biurowy 34 14 21,74 304,36 374,36 748,72 0,5

5 Lokal biurowy 43 17,6 21,74 382,62 470,62 941,24 0,5

6 Lokal biurowy 44 28,7 21,74 623,94 767,45 1 534,90 0,5

7 Lokal biurowy 070, 071 (63,60 + 11,70) = 75,30 21,74 1 637,02 2 013,54 4 027,08 0,5

W przypadku złożenia oferty na wszystkie pomieszczenia położone na II piętrze przez jednego oferenta do powierzchni najmu zostaną doliczone nw składniki:

1 WC 76 10,5 21,74 228,27 280,77 561,54 0,5



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S. A. w Bydgoszczy nr konta: 
85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia 15 lutego 2017 r., z dopiskiem ,, PI we Wrocławiu na najem lokalu użytkowego, Świdnica pl. 
Grunwaldzki 1_nr pomieszczenia’’ przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunek Poczty Polskiej S.A.

b. złożenie wniosku o udział w przetargu (na miejscu), zawierającego: dane osobowe, NIP i PESEL, oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem 
przetargu, warunkami przetargu, przedmiotem przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokali użytkowych oraz oświadczenie, 
że uczestnik akceptuje wszystkie warunki przetargu i wzór umowy najmu (do pobrania u osoby wskazanej do kontaktów),

c. w przypadku podmiotów gospodarczych: przedłożenie Komisji Przetargowej dokumentów rejestrowych firmy tj. odpisu z KRS (nie starszego niż 3 m-ce) 
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w 
przetargu (pełnomocnictwo), o ile nie wynika to z przedkładanych dokumentów rejestrowych, decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
numeru REGON,

d. przedłożenie Komisji Przetargowej przez uczestników przetargu dowodów tożsamości oraz oświadczenia, czy uczestnik występuje w imieniu 
współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we wspólności małżeńskiej).

Informacje dodatkowe:

Lokale można oglądać w Świdnicy przy pl. Grunwaldzkim 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 14ºº po uprzednim uzgodnieniu terminu kontakt:  
Grzegorz Turbiasz, nr tel. 74 842 58 86.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i zaoferowanie stawki czynszu nie niższej od stawki wywoławczej.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu Najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8  projektu umowy najmu. Pozostałą do 
zapłaty kwotę kaucji Najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. nr konta 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta.

Wadium przepadnie na rzecz PP S.A.:

- licytant, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy najmu,

- jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, bezpośrednio po dokonaniu wyboru 
oferty lub unieważnieniu przetargu.

Okres wiązania ofert wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Informacje na temat powierzchni oraz oględzin lokalu mieszkalnego można uzgodnić w dni powszednie w godz.

8.00-14.00, po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym – Grzegorz Turbiasz , tel. 74 842-58-86.

Lokale można oglądać do dnia 15 lutego 2017 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU 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: 

Imię i nazwisko pracownika Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości we 

Wrocławiu:

Marcin Dziadulewicz

ul. Ibn Siny Awicenny 21

Telefon: 71-390-39-75

e-mail: sekretariat@wroclaw.poczta-polska.pl

Imię i nazwisko administratora obiektu: 

Grzegorz Turbiasz

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Wałbrzych, ul. Juliusza Słowackiego 9

Telefon: 74 842-58-86
e-mail: grzegorz.turbiasz@poczta-polska.pl


