
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

mapie
Grabowo Plac 3 Maja 10

(gmina Grabowo, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej 

powierzchni  użytkowej – 125,85m2, 

Stawka czynszu: 16,00 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: nieokreślony

Tryb wynajmu: w drodze przetargu pisemnego

Data przetargu: 29 sierpień 2017roku

Wadium: 4 953,46 zł

Postąpienie: nie dotyczy

Termin składania ofert : 28 sierpnia 2017



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku

usługowo-mieszkalnego stanowiącego własność Poczty

Polskiej S.A.

Lokal  użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 125,85 m2 

składa się z  pomieszczeń:

- pięciu pomieszczeń  biurowych o powierzchniach : 7,02 m2;       

4,51 m2; 11,60 m2; 12,32 m2; 55,71 m2

- korytarza o powierzchni -17,77 m2

-trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchniach:    

2,39 m2;3,00 m2 4,62 m2

-dwóch łazienek o powierzchniach: 2,06 m2, 1,90 m2

-dwóch sanitariatów (WC) o powierzchniach: 1,35 m2,1,60 m2

Wejście do lokalu odbywa się wspólnym wejściem z

przedsionka lub wspólnym wejściem z klatki schodowej od

zaplecza budynku. Wyposażony jest w instalację elektryczną,

wodną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Stan
techniczny lokalu dobry.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Grabowo

Ulica, nr budynku Plac 3 Maja 10

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

525,00m2`

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

Nr działki 165/5, obręb 0007 Grabowo

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LM1L/00030538/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w  Łomży  VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste  Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Grabowie Plac 3 Maja 10, obręb 0007 Grabowo, – w ścisłym centrum miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy.

W sąsiedztwie funkcjonują obiekty: oświatowe, usługowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, sakralny.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo – mieszkalnym o powierzchni użytkowej 525,00 m2. W obiekcie funkcjonuje placówka pocztowa oraz

zlokalizowane jest mieszkanie.



OBWIESZCZENIE O  NAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO

procedura zewnętrzna wyłonienia Najemcy  - przetarg pisemny

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 Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego

w miejscowości Grabowo Plac 3 Maja 10

Przedmiot najmu: Lokal użytkowy o powierzchni 125,85 m2,  usytuowany jest na parterze budynku usługowo- mieszkalnego, na który składają się: pomieszczenia 

biurowe o powierzchni użytkowej: 7,02 m2; 4,51 m2; 11,60 m2; 12,32 m2; 55,71 m2, korytarza 17,77 m2, pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej: 2,39 

m2;3,00 m2;4,62 m2, sanitariatów (łazienki) o powierzchni 2,06 m2;1,90 m2 oraz WC 1,35 m2;1,60 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-

kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie ( własna kotłownia olejowa). Wejście do lokalu odbywa się wspólnym wejściem z przedsionka lub wspólnym wejściem z 

klatki schodowej od zaplecza budynku.  Stan techniczny lokalu – dobry.

Charakterystyka nieruchomości:  lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku usługowo-mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej  

zabudowanej w miejscowości Grabowo Plac 3 Maja 10 obręb Grabowo. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy. 

W sąsiedztwie  funkcjonują  obiekty: oświatowe, usługowe, mieszkalne , użyteczności publicznej  oraz sakralny.

Wywoławcza stawka czynszu netto: 16,00zł/ m2 (słownie: szesnaście złotych 00/100gr). Stawka ta nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Niezależnie od czynszu

Najemca będzie ponosił opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, ścieki, podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania oraz usługi kominiarskie.

Najemca zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz nieczystości stałych.

Miejsce i termin składania ofert : ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój nr 105 (sekretariat), I piętro budynku, do dnia 28 sierpnia 2017 roku do godziny 

15:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz.10:00

Okres najmu: czas nieokreślony

Postąpienia: nie dotyczy

Wadium: 4953,46 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złotych 46/100gr).



Szczegółowe informacje na temat  przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu,  z którym  można się zapoznać w siedzibie Pionu 

Infrastruktury w Białymstoku, 15-959 Białystok ul. Kolejowa 26 na I piętrze budynku,  pokój 111, tel. (85) 662-35-51 w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w Łomży , 

Plac Pocztowy 1. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert 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: 28 sierpnia 2017 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na 

rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „ PI Białystok przetarg, lokal użytkowy w Grabowie Plac  3 Maja 10”.

2.Okazanie oryginału lub kopii wpłaty wadium.

3.Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak

również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu.

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez  wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w  § 8 ust. 1 umowy najmu. 

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.

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

oferty lub unieważnieniu przetargu. 

Okres wiązania ofert wynosi 60 dni.  Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Bliższe informacje  oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 8 – 14  po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym 

Panią Barbarę Daniszewską tel. 86 216 54 25  kom. 507 121 316      

Lokal można oglądać do dnia  roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

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 przetargu 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej ………………m2 usytuowany na …………………

w budynku PP SA w miejscowości …………………….. przy ulicy …………………………….. Czas trwania umowy najmu - ……………………….

Dane uczestnika przetargu:

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

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

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

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

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……

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

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

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

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu a także z treścią

projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

•

…………………………

(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: 

Maria Palkowska – stanowisko ds. nieruchomości

Wydział Zarządzania Nieruchomościami  ON w Białymstoku

Adres: 15-959 Białystok, ul. Kolejowa 26

Telefon:  85 662 35 51

E-mail: maria.palkowska@olsztyn.poczta-polska.pl

Barbara Daniszewska- administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji  ON w Białymstoku

Adres: 18-400 Łomża, Plac Pocztowy 1

Telefon: 862165425 lub  507 121 316

E-mail: barbara.daniszewska@poczta-polska.pl


