
Okres wynajmu: 5 lat .

Tryb wynajmu: przetarg ustny w formie publicznej 

licytacji.

Data konkursu ofert: 6 luty 2015 rok

Adres nieruchomości

Tarnów ul. Jastruna 3

powiat m. Tarnów, województwo małopolskie

Przedmiot dzierżawy:

Stacja paliw z terenem funkcjonalnie wydzielonym

o powierzchni 300 m2, wraz z infrastrukturą techniczną i

wyposażeniem, na którą składają się: budynek obsługi

stacji o powierzchni 49,40 m2 (pomieszczenie obsługi,

magazynek, pomieszczenie socjalne, korytarz

i wc), 6 zbiorników – 4 po 10 m3 i 2 po 20 m3,system

zdalnego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach i detekcji

wycieków, 4 stanowiska – 2 dystrybutory, wiata nad placem

z dystrybutorami, maszt informacyjno – reklamowy.

Wywoławcza stawka czynszu: 3 545,00 zł netto miesięcznie

Okres wydzierżawienia : czas nieoznaczony

Tryb wydzierżawienia : konkurs ofert

Termin składania ofert: 13.03.2020 r. godz. 15.00

Data otwarcia ofert: 16.03.2020 r. godz. 10.00

Miejsce: Poczta Polska S.A. 

30-900 Kraków, ul. Prokocimska 6



Opis przedmiotu wydzierżawienia i wynajmu:

Działka, na której znajduje się przedmiot dzierżawy, zabudowana

jest budynkiem stacji kontroli pojazdów, warsztatu blacharskiego,

budynkiem stacji obsługi z częścią administracyjną, portiernią z

dyspozytornią oraz magazyn gazów technicznych,. Teren działki

jest ogrodzony i utwardzony, stanowi parking i drogę dojazdową do

budynków.

Budynek stacji paliw wykonany w technologii tradycyjnej o dobrym

stanie technicznym. W budynku znajdują się instalacje elektryczne,

wodno – kanalizacyjne

Zabudowa działki  

Stacja paliw



Opis nieruchomości:

Miejscowość Tarnów

Ulica, nr budynku Jastruna 3

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot dzierżawy

1 349,96 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

100/4

Tarnów

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

TR1T/00080913/3, Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowi odrębną nieruchomość



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość znajduje się w centrum miasta na terenie obrębu Strusina w Tarnowie, przy skrzyżowaniu

ul. Romanowicza i Jastruna, ulic o dużym natężeniu ruchu. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa

komercyjna, usługowo – handlowa oraz mieszkaniowa.



Zdjęcia nieruchomości



OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

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

Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Krakowie, ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków.

Miejsce konkursu ofert: ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków, V piętro, 3 poziom, pok. nr 523.

Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie stacji paliw wraz terenem o powierzchni 300 m2, 

położonej w Tarnowie przy ul. Jastruna 3 

Okres trwania umowy – czas nieoznaczony

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części Tarnowa. Otoczenie nieruchomości stanowią obiekty handlowe, straż

pożarna oraz zabudowa mieszkaniowa..

Przedmiot dzierżawy: Stacja paliw z terenem funkcjonalnie wydzielonym o powierzchni 300 m2, wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, na którą składają

się: budynek obsługi stacji o powierzchni 49,40 m2 (pomieszczenie obsługi, magazynek, pomieszczenie socjalne, korytarz i wc), 6 zbiorników – 4 po 10 m3 i 2

po 20 m3,system zdalnego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach i detekcji wycieków, 4 stanowiska – 2 dystrybutory, wiata nad placem z dystrybutorami, maszt

informacyjno – reklamowy.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi: 3 545,00 zł miesięcznie.

Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz opłat za dostawę: energii elektrycznej, wody zimnej, wywozu nieczystości płynnych oraz sprzątania 

części wspólnych.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w siedzibie Regionu Pionu Infrastruktury w Krakowie – ul. Prokocimska 6, 

30-900 Kraków, VI piętro, 3 poziom, pok. nr 523., tel. 12 421-27-63, w godzinach od 7.30 – 15.00

Termin składania ofert: do dnia 13.03.2020 r. do godziny 15.00 

Data otwarcia ofert – 16.03.2020 godz. 10.00



Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:

Złożenie przez Oferenta formularza ofertowego (DRUK nr 1) oraz oświadczenia (DRUK nr 2). Dane oferenta w formularzu ofertowym powinny zawierać: imię,

nazwisko, adres Oferenta, dane osobowe tj. nr PESEL, nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, nr telefonu – w przypadku osoby fizycznej, lub:

nazwę, siedzibę, osoby upoważnione do reprezentacji, adres do korespondencji i aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli Oferentem jest osoba prawna

(wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek cywilnych także uwierzytelniony odpis umowy spółki).

Informacje dodatkowe:

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 13.03.2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie Regionu Pionu Infrastruktury w Krakowie

ul. Prokocimska 30-900 Kraków

z dopiskiem: „Konkurs ofert –dzierżawa stacji paliw w Tarnowie ul. Jastruna 3. Nie otwierać przed dniem 16.03.2020 r. godz. 10.00”

Okres wiązania ofert wynosi 90 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia konkursu ofert.

Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem

merytorycznym – pod nr tel. 504 717 671.

Pomieszczenia można oglądać do dnia 13.03.2020 r. do godz. 14.00

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. 



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie ofert DRUK Nr 1

Dotyczy dzierżawy stacji paliw, z terenem funkcjonalnie wydzielonym o powierzchni 300 m2, wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem 

w Tarnowie przy ul. Jastruna 3, 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:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

O F E R T A

Jestem zainteresowany(a) dzierżawą :  Stacji paliw   w   Tarnowie, ul. Jastruna 3

Cena wywoławcza czynszu netto: 3 545,00zł  miesięcznie.

Oferuję cenę netto: …………………………………zł  (słownie zł:……………………………………………………..…………………………………………………….)

……………………………

PODPIS



DRUK NR 2

Oświadczenie:

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

powierzchni przeznaczonej do wynajmu i dzierżawy, a także z treścią projektu umowy najmu  / dzierżawy  i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, 

wydzierżawiania        i użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.

3. Przyjmuję do wiadomości, że:

a) Administratorem danych osobowych osób składających ofertę jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

b) 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

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu wynajmowania lokali użytkowych, w tym do zawarcia Umowy, a także –w zakresie  prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora –w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 

ust. 1 lit . b oraz 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.

d) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do procesu, o którym mowa w pkt 3 i/lub realizacji Umowy, w przypadku gdy zostanie ona 

zawarta, a także przez okres  przedawnienia roszczeń z Umowy.

f) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu wynajmowania lokali użytkowych, w tym do zawarcia i wykonywania Umowy.

………………………………………

(data i podpis oferenta)

mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl


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: 

Region Pionu Infrastruktury w Krakowie

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków

Telefon:  12 421-27-63, 887 873 342

E-mail: sekretariat.pi.krakow@poczta-polska.pl

Administrator obiektu: 

Dział Administrowania Nieruchomościami 

Adres: ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów

Telefon: 504 717 671


