
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM 

-
LOKAL UŻYTKOWY 

Szczecin ul. Dworcowa 20 b
(gmina Szczecin, powiat szczeciński, woj. zachodniopomorskie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 624,79 m² położony na I piętrze,

Tryb najmu:  przetarg pisemny

Okres najmu:   czas nieoznaczony

Wywoławcza stawka czynszu: 14,29 zł/m2

Postąpienie: nie dotyczy

Wadium: 32.945,24 zł

Termin składania ofert: do dnia 20.05.2019 roku



Opis przedmiotu najmu:

Pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 624,79 m2 usytuowane w piwnicy budynku przy

ul. Dworcowej 20 w Szczecinie.

Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej części miasta – w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego,

Czerwonego Ratusza, zabudowy wielorodzinnej oraz bulwarów nadodrzańskich. Dostępność

komunikacyjna do nieruchomości jest bardzo dobra.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Szczecin

Ulica, nr budynku ul. Dworcowa 20, 20b

Powierzchnia 

nieruchomości, w których 

zlokalizowany jest przedmiot 

wynajmu

6134 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

14/2, 14/3 (obręb Śródmieście 39) 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

Sąd Rejonowy w Szczecinie Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr SZ1S/00090391/6

Stan prawny gruntu Grunt oddany w użytkowanie wieczyste





Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest na obszarze osiedla Nowe Miasto. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

dworzec PKP, PKS, uczelnia wyższa, instytucje związane z branżą morską m in.: Urząd Morski. W najbliższej okolicy

znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej, umożliwiające dogodne połączenie z innymi dzielnicami Szczecina

oraz przystanki busów skomunikowane z sąsiednimi miejscowościami. Lokalizacja i dostępność komunikacyjna

oceniona jest jako bardzo korzystna.



WEJŚCIE DO LOKALU



SALA RESTAURACYJNA



SALA RESTAURACYJNA



SALA RESTAURACYJNA



TOALETY



KUCHNIA



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM

Wynajmujący: 

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

Prowadzący przetarg pisemny:

Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42,

70-940 Szczecin.

Miejsce przetargu pisemnego: 

Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42,

70-940 Szczecin, pok. 137 (sekretariat)

Umowa najmu lokalu użytkowego (restauracja) zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Dworcowej 20, 20b zawarta będzie na czas 

nieoznaczony, w trybie przetargu pisemnego.

Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można się zapoznać

w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Regionu Pionu Infrastruktury w Szczecinie, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 159, 

w godzinach od 800 do 1400.



Wywoławcza stawka czynszu: 14,29 zł/m2

Tryb najmu: przetarg pisemny

Okres najmu: czas nieoznaczony

Wadium: (Metr kwadratowy powierzchni zgłoszonej do wynajmu x wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za 1 m2 obiektu + 23%VAT) x 3

Postąpienie: nie dotyczy

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.05.2019 roku do godz. 10:00  Poczta Polska S.A. Region Pion Infrastruktury w Szczecinie, 

Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 137

Termin otwarcia ofert: do dnia 20.05.2019 roku do godz. 10:30  Poczta Polska S.A. Region Pion Infrastruktury w Szczecinie, 

Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 137

Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można się zapoznać

siedzibie Poczty Polskiej S.A. Region Pionu Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42 w Szczecinie 

(70-940), pok. 159, w godzinach od 800 do 1400.



Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego jest:

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:

17 maja 2019 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „najem

lokalu użytkowego restauracja (624,79 m2) przy ul. Dworcowej 20b w Szczecinie”.

Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie,

że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu, a także uzupełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym oraz podpisanie

oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji, zobowiązana jest do okazania

dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym.

Brak zaległości w stosunku do Poczty Polskiej S.A.

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji

najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. (Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025) w terminie 7 dni od powzięcia

informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionu Pionu Infrastruktury w Szczecinie wyboru oferenta.

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;

• jeżeli 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.

Wyłoniony Najemca, zgodnie z zapisami w umowie, zostanie zobligowany złożenie oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania

cywilnego.

Okres związania ofert wynosi 60 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia procedury zmierzającej do wyłonienia najemcy.

Informacje na temat przedmiotu wynajmu oraz oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 91-440-12-12 lub 502-017-099.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU PISEMNEGO W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA 

SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym

Dotyczy najmu części nieruchomości: przeznaczonej na prowadzenie restauracji o powierzchni użytkowej 624,79 m2 w Szczecinie przy ul.

Dworcowej 20, 20b

Czas trwania umowy najmu – czas nieoznaczony.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko/Firma:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania/Adres Firmy:

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Proponowana stawka czynszu netto ……………………………………………………………………………

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, wydzierżawian ia lub użyczania 

nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.

3. 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)



Załącznik nr     do umowy……………… 

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..

(Nazwisko i imię)

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

(Nazwa firmy) 

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy 

Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z Umowy ……. wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności.

Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..

(czytelny podpis)

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: 

inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości.

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.

7. Moje dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony 

danych do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.  Stosowane przez Microsoft 

standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-

us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Źródłem moich danych osobowych jest ……..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną      

………………………………………………………..

(czytelny podpis)

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx


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.  



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin

Telefon: 91-440-13-40

Sekcja ds.. Konserwacji i Napraw Szczecin 

Adres: ul. Dworcowa 20b, 70-900 Szczecin

Telefon: 91-440-12-12


