
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Choszczno, ul. Wolności 11
LOKALE UŻYTKOWE

CHOSZCZNO UL. WOLNOŚCI 11
(gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie)

Przedmiot wynajmu: niewyodrębnione lokale o charakterze użytkowym w  

budynku PP S.A. w Choszcznie przy ul. Wolności 11 

LOKAL I - pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji nr 02, 03 i 04 o powierzchni 

43,08 m2 (piwnica); 

LOKAL II - pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji nr 120, 121, 122, 123 o 

łącznej powierzchni 31,03 m2 (I piętro) 

Stawka czynszu:

LOKAL I -- 5,00 zł za m2

LOKAL II   -- 11,28 zł za m2

Okres wynajmu: czas nieoznaczony

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2017 r. godz. 12:00

Wadium: dwukrotność miesięcznego czynszu

Postąpienie: nie mniej niż 1% stawki wywoławczej



Opis przedmiotu wynajmu:

Oferowane do wynajmu części nieruchomości położone są w budynku dwukondygnacyjnym, użytkowo-mieszkalnym gminie wiejsko miejskiej

Wynajmowi podlegają pomieszczenia usytuowane w piwnicy nieruchomości o pow. 43,08 m2. Z kolei na pierwszym piętrze PP S.A. przeznaczyła do wynajmu dwa 

pomieszczenia o charakterze biurowym o powierzchniach 10,78 m2; 11,34 m2 wraz z zapleczem komunikacyjnym i socjalnym o powierzchni 8,91 m2. Łączna powierzchnia lokalu 

usytuowanego na I piętrze wynosi 31,03 m2. Opłaty związane z eksploatacją przeznaczonej do wynajmu  części nieruchomości tj. centralne ogrzewanie (z wyłączeniem piwnicy), 

pobór energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, pobór wody i odprowadzanie ścieków obciążają Najemcę. Do czynszu i opłat związanych z eksploatacją nieruchomości 

doliczony zostanie podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami. 



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Choszczno

Ulica, nr budynku
ul. Wolności 11

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

954,18 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
224/1

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału SZ1C/0007331/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Wieczyste użytkowanie 



Rzut pomieszczeń oferowanych do wynajmu – I piętro 



Rzut pomieszczeń oferowanych do wynajmu –
piwnica  



Pomieszczenia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu –
pomieszczenie nr 122



Pomieszczenia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

– pomieszczenie nr 123



Pomieszczenia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

– piwnica



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: 

Choszczno znajduje się w południowej części woj. zachodniopomorskiego, w odległości ok. 80 km od Szczecina, położone jest 17 km na południe od drogi

krajowej nr 10 - droga przebiega przez miejscowości Szczecin, Stargard Szczeciński, Recz, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Wyrzysk, Nakło Nad

Notecią, Białe Błota, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Lipno, Sierpc, Drobin. Nieruchomość PP S.A. zlokalizowana jest w centrum miasta w pobliżu znajdują

się siedziby jednostek administracyjnych tj. Sąd Rejonowego, Urząd Miasta i Gminy, Komendy Powiatowa Policji.

Źródło http://www.punktyadresowe.pl/



OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

W CHOSZCZNIE PRZY UL. WOLNOŚCI 11

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 przetarg pisemny na najem następujących pomieszczeń w budynku PP S.A. w Choszcznie przy ul. 
Wolności 11, pod działalność niekolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.:

LOKAL I - pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji nr 02, 03 i 04 o powierzchni 43,08 m2 (piwnica); 

LOKAL II - pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji nr 120, 121, 122, 123 o łącznej powierzchni 31,03 m2 (I piętro) 

Okres trwania umowy – czas nieoznaczony

Charakterystyka nieruchomości:

Oferowane do wynajmu części nieruchomości położone są w budynku użytkowo-mieszkalnym gminie wiejsko miejskiej Choszczno przy 
ul. Wolności 11. Choszczno znajduje się w południowej części woj. zachodniopomorskiego, w odległości ok. 80 km od Szczecina, położone jest 17 km na południe od drogi krajowej nr 10 - droga 
przebiega przez miejscowości Szczecin, Stargard Szczeciński, Recz, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Wyrzysk, Nakło Nad Notecią, Białe Błota, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Lipno, 
Sierpc, Drobin. 

Przedmiot najmu:

Wynajmowi podlegają pomieszczenia usytuowane w piwnicy nieruchomości o pow. 43,08 m2. Z kolei na pierwszym piętrze PP S.A. przeznaczyła do wynajmu dwa pomieszczenia o charakterze 
biurowym o powierzchniach 10,78 m2; 11,34 m2 wraz z zapleczem komunikacyjnym i socjalnym o powierzchni 8,91 m2. Łączna powierzchnia lokalu usytuowanego na I piętrze wynosi 31,03 m2. 
Opłaty związane 
z eksploatacją przeznaczonej do wynajmu  części nieruchomości tj. centralne ogrzewanie (z wyłączeniem piwnicy), pobór energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, pobór wody i 
odprowadzanie ścieków obciążają Najemcę. Do czynszu i opłat związanych z eksploatacją nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Wywoławcza stawka czynszu dla poszczególnych części nieruchomości netto: 

LOKAL I - pomieszczenie oznaczone w inwentaryzacji nr 02, 03 i 04 o powierzchni 43,08 m2 (piwnica) - 5,00 zł za m2

LOKAL II - pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji nr 120,121, 122, 123 o łącznej powierzchni 31,03 m2 (I piętro) – 11,28 zł za m2

Okres wiązania ofert wynosi 60 dni. 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.



Wadium:

LOKAL I - 430,80 zł

LOKAL II  - 700,04 zł

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, Natalia Jąder - pokój nr 161  tel. 91 440 13 47, kom. 502-019-781, w godzinach od 730- 1530.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego procedurę pokój 137 (Sekretariat) do dnia 21.04.2017 roku do godz. 12ºº. Na 
kopercie należy umieścić dopisek: „PI Szczecin przetarg na najem pomieszczeń 
- LOKAL I/II w Choszcznie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 roku w siedzibie prowadzącego procedurę. Odpowiedź na złożone oferty zostanie udzielona w terminie 7 dni po 
otwarciu kopert i stwierdzeniu ważności oferty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. 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: 20.04.2017 r., przy czym jako 
termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie „PI Szczecin przetarg na najem pomieszczeń - LOKAL I/II w Choszcznie”

2. Oferta 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;

• potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał lub kopia);

• oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem najmu tj. stanem technicznym lokalu, z treścią ogłoszenia o konkursie ofert i projektem umowy oraz, że akceptuje je bez zastrzeżeń. 

Informacje dodatkowe:

• Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w umowie najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest 
wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości 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. 
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. – Magdaleną Grabską,
tel. 915-786-383, kom. 502-017-268. Pomieszczenia można oglądać do dnia 19.04.2017 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.



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY

Dotyczy wynajmu części nieruchomości  - lokalu użytkowego zlokalizowanego na ………………………
w budynku PP S.A. w Choszcznie  przy ul. Wolności 11 o powierzchni użytkowej ……………………… m2. Okres obowiązywania umowy czas nieoznaczony. 

DANE UCZESTNIKA PRZETARGU:

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

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

Adres zamieszkania/Adres Firmy: ………………………………………………………………………………………………………..

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

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

Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….…………………………………..

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

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

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

Oświadczenie:

1) Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze stanem technicznym  powierzchni przeznaczonej do wynajmu , a także z projektem umowy najmu  i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o 
funkcji użytkowej. 

3) Przyjmuje do wiadomości: 

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 PP S.A. o funkcji użytkowej. 

C) PP 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. 

………………………………

(podpis oferenta)

*niepotrzebne usunąć



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: 

Natalia Jąder 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 502-019-781 lub 91 440 13 47 

E-mail: natalia.jader@poczta-polska.pl

Magdalena Grabska 

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Szczecińska 71, Stargard

Telefon: 502 017 268 lub 91 578 63 83

E-mail: magdalena.grabska@poczta-polska.pl


