
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie Budynku Poczty Polskiej S.A. przy ul. Jagiellończyka 4,

w którym zlokalizowane są lokale
LOKALE UŻYTKOWE 

Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 4

66-400 Gorzów Wlkp. 
(gmina Gorzów, powiat gorzowski, woj. lubuskie)

Przedmiot wynajmu:

lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 720,08m2,

1. Lokal użytkowy nr 1 – pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej

166,68 m² położony na parterze,

2. lokal użytkowy nr 2-pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej

129,20 m² położony na I piętrze,

3. lokal użytkowy nr 3 -pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni użytkowej

357,60 m² położony na II piętrze,

Pomieszczenia biurowe 

1.    pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 8,60 m2 położone na 

I piętrze

2.     pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 58,00 m2 położone na 

I piętrze

Stawka czynszu: 12,00 zł/m2 (słownie: dwanaście złotych zero groszy)

Okres wynajmu: czas nieoznaczony

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Data: 24.02.2017r. Godzina 13:00



Opis przedmiotu wynajmu:
1. Lokal użytkowy nr 1 położony na parterze składa się z 6 pomieszczeń:

nr 8a o pow. 5,20 m2 (korytarz), nr 47 m2 o pow. 60,28m2 (sala usługowa), nr

48 o pow. 42,70m2 (sala usługowa), nr 49 o pow.43,60 m2 (biura), nr 50 o

pow. 9,30m2 (aneks kuchenny), nr 51 o pow. 5,60m2 (magazynek) o łącznej

powierzchni 166,68 m2 z możliwością korzystania z sanitariatu w obrębie

kondygnacji

2. Lokal użytkowy nr 2 położony na I piętrze składa się z 9 pomieszczeń:

nr 136 (biurowe) o pow.12,50 m2, nr 137a (komunikacja) o pow. 10,50 m2, nr

135 (aneks kuchenny) o pow. 10,10 m2, nr 139 ( biurowe) o pow. 43,50 m2,

nr 140 (magazynek) o pow. 5,90 m2, nr 141 (biuro) o pow. 11,20 m2 ,

nr 142(biuro) o pow.37 m2, nr 143 (biuro) o powierzchni 17,70 m2, nr 144

(magazynek) o powierzchni 4,10 m2 o łącznej powierzchni użytkowej

129,20m2 z możliwością korzystania z sanitariatu w obrębie kondygnacji

3 Lokal użytkowy nr 3 położony na II piętrze składa się z 13 pomieszczeń

usługowo-biurowych :pokój biurowy nr II-4 o pow. 18,00 m2, pokój biurowy nr

II-5 o pow. 3,90 m2, pokój biurowy nr II-6 o pow. 29,90 m2, pokój biurowy nr

II-12,13,14 o pow. 55,30 m2, pokój biurowy nr II-15 o pow. 51,30m2,

pokój biurowy nr II-16 o pow. 6,90 m2, pokój biurowy nr II-17 o pow.

48,60m2 ,pokój biurowy nr II-18 o pow. 21,40 m2 , korytarze nr II-19a,b o

pow. 61,20 m2, aneks kuchenny nr II-21 o pow. 7,20 m2, holl nr II-1 o pow.

14,20 m2, wc damski i męski nr II-3 o pow. 39,70 m2 o łącznej pow. 357,60 m2

Pomieszczenia biurowe 

1.    Pomieszczenie biurowe nr 2 o powierzchni użytkowej 8,60 m2 położone na 

I piętrze

2.    Pomieszczenie biurowe nr 3 o powierzchni użytkowej 58,00 m2 położone       

na I piętrze

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczna, centralnego 

ogrzewania z dostępem do WC.

Łazienka –II piętro                                pomieszczenie biurowe I piętro 

Pomieszczenia biurowe  II piętro



Opis nieruchomości:

Miejscowość Gorzów Wlkp. 

Ulica, nr budynku Jagiellończyka 4

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

8 595,10 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

384, 388, 389, 371/1,379, 380/2, 385, 386, 387

Śródmieście

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

GW1M/00047299/7, GW1M/00087673/5, GW1M/00058707/1, GW1M/00019365/6,

prowadzone przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gorzowie Wielkopolskim

Stan prawny gruntu własność Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.:

380/2, 379, 385,386, 387

własność PP S.A.: 371/1, 389, 388, 384



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pomieszczenia biurowe przeznaczone do wynajmu, położona jest w centrum miasta Gorzowa oraz posiada 

dogodne połączenia komunikacyjne transportem publicznym. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy.

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Dostęp do budynku zapewnia platforma dla niepełnosprawnych, natomiast dostęp do lokalu możliwy jest przy użyciu windy osobowe j przy pomocy pracownika ochrony. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się Urząd Wojewódzki oraz Urząd Skarbowy.



Opis nieruchomości:

Budynek jest dostępny dla interesantów przez 6 dni w tygodniu. 

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu i modernizacji, ma bezpieczną i właściwie działającą instalacją elektryczną, wodnokanalizacyjną i 

grzewczą.

Ciągi piesze wokół budynku są należycie utwardzone. 

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów i pracowników.
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OBWIESZCZENIE O  KONKURSIE OFERT NA NAJEM 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., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań .

Miejsce konkursu ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i

Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207. Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w

Poznaniu ogłasza konkurs ofert na najem części powierzchni składającej się z pomieszczeń biurowo- usługowych

o łącznej powierzchni użytkowej 720,08 m2  zlokalizowanych w budynku Poczty Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4.

Okres trwania umowy – czas nieoznaczony. 

Przedmiot najmu: 

Lokale użytkowe stanowiące część nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4: 

1.lokal użytkowy o powierzchni 166,68 m² położony na parterze – z przeznaczeniem na działalność usługową

2.lokal użytkowy o powierzchni 129,20 m² położony na I piętrze – z przeznaczeniem na działalność biurową

3.lokal użytkowy o powierzchni 357,60 m² położony na II piętrze – z przeznaczeniem na działalność biurową

Pomieszczenia biurowe:

1. pomieszczenie biurowe o powierzchni 8,60 m2 na I piętrze – z przeznaczeniem na działalność biurową

2. pomieszczenie biurowe o powierzchni 58,00 m2 na I piętrze – z przeznaczeniem na działalność biurową

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pomieszczenia biurowe przeznaczone do wynajmu, położona jest w centrum miasta Gorzowa

oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne transportem publicznym. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Budynek posiada dostęp dla

osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku zapewnia platforma dla n iepełnosprawnych,

natomiast dostęp do lokalu możliwy jest przy użyciu windy osobowej przy pomocy pracownika ochrony. Budynek jest dostępny dla interesantów przez 6 

dni w tygodniu. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00.

Budynek jest dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu i modernizacji, ma bezpieczną i właściwie działającą instalacją elektryczną,

wodnokanalizacyjną i grzewczą. Ciągi piesze wokół budynku są należycie utwardzone. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Urząd Wojewódzki oraz Urząd

Skarbowy.



Wywoławcza stawka czynszu netto: wynosi 12,00 zł/m2 miesięcznie dla każdego przedmiotu wynajmu

Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz opłat za dostawę: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków opłat z tytułu wywozu 
nieczystości stałych.

W stawce czynszu zawarte są koszty podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu z którym można się zapoznać siedzibie Pionu Infrastruktury w 
Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4, pokój nr 207 tel. 502-016-066 w godzinach od 800 do 1400.

Termin konkursu ofert: 24-02-2017r. Godzina 13:00

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest: 

1. złożenie oferty na adres: Poczta Polska S.A. Pionu Infrastruktury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp. pokój nr 207 w zamkniętej

kopercie z naniesioną adnotacją, jakiego lokalu dotyczy oferta. Pisemna oferta winna zawierać: nazwę i adres oferenta, wskazanie lokalu użytkowego wraz

z powierzchnią, cenę netto za najem 1m2 powierzchni miesięcznie, podpis oferenta.

2. Złożenie formularza zgłoszenia uczestnictwa w procedurze wyłonienia najemcy (na miejscu w dniu konkursu), zawierającego: dane osobowe, NIP i PESEL,

oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o konkursie, warunkami konkursu, przedmiotem konkursu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym

lokali użytkowych oraz oświadczenie, że uczestnik akceptuje wszystkie warunki konkursu i wzór umowy najmu (dokumenty do pobrania u osoby wskazanej do

kontaktów).

3.W przypadku podmiotów gospodarczych mających siedzibę w kraju: przedłożenie Komisji Przetargowej dokumentów rejestrowych firmy tj. aktualny, nie starszy niż
30 dni, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz kompletu dokumentów upoważniających do
reprezentowania podmiotu w przetargu (pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy), o ile nie wynika to z przedkładanych dokumentów
rejestrowych, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, kopię zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON.

4.w przypadku osób fizycznych pozostających we wspólności małżeńskiej: przedłożenie Komisji Przetargowej pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na
przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę
ustaloną w przetargu.



Informacje dodatkowe:

Pomieszczenia można oglądać do dnia 22 lutego 2017 roku w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem

merytorycznym – p. Elżbieta Kaczmarczyk tel. 95-7210-221, kom. 502 314 206.

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

SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO



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:

Monika Twarogal  

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: ul. Jagiellończyka, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: kom. 502-016-066

E-mail: Monika.Twarogal@poczta-polska.pl


