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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuLOKAL UŻYTKOWY

MOGILNO UL. RYNEK 15
(powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie)

Przedmiot wynajmu: Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy

stanowiący własność Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni 145,46 m2,

składający się z następujących pomieszczeń: 5 pomieszczeń biurowych

8,79 m2, 16,57 m2 , 10,16 m2, 8,82 m2, 12,73 m2, sala konferencyjna 59,52

m2, korytarz 12,13 m2, 2 pomieszczenia typu schowek 3,96 m2, 5,93 m2,

sanitariat – 4,10 m2, WC – 2,75 m2,

Stawka czynszu: 9,30 zł netto/m2 (słownie: dziewięć złotych trzydzieści

groszy netto za 1 metr kwadratowy)

Okres wynajmu: 5 lat

Tryb wynajmu: przetarg pisemny w trybie konkursu ofert

Data przetargu: 14.02.2017 r



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na II piętrze budynku biurowego

stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. składający się z

następujących pomieszczeń: 5 pomieszczeń biurowych 8,79 m2, 16,57

m2 , 10,16 m2, 8,82 m2, 12,73 m2, sala konferencyjna 59,52 m2,

korytarz 12,13 m2, 2 pomieszczenia typu schowek 3,96 m2, 5,93 m2,

sanitariat – 4,10 m2, WC – 2,75 m2.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego

ogrzewania (wspólna kotłownia olejowa), wodno-kanalizacyjną.

W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki panelowe.

Stolarka okienna drewniane, na poddaszu połaciowe, oszklenie pełne.

Drzwi wejściowe drewniane, drzwi do pomieszczeń płycinowe. Podłogi

– w pomieszczeniach biurowych wykładzina PCV lub parkiet, w

sanitariatach płytki ceramiczne. Ściany i sufity – tynki cementowo

wapienne, malowane.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z

eksploatacją pomieszczeń za centralne ogrzewanie, dostarczenie

wody zimnej i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

• Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, sanitariaty



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Mogilno

Ulica, nr budynku
ul. Rynek 15

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

646,49 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
614/2, obręb 0001, Mogilno

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału BY1M/00026119/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Mogilnie.

Stan prawny gruntu
Budynek będący własnością Poczty Polskiej S.A., działka gruntu w użytkowaniu 

wieczystym.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w m. Mogilno przy ul. Rynek 15 w powiecie mogileńskim w województwie kujawsko-pomorskim, w geograficznej krainie

Wielkopolski. Mogilno leży na Szlaku Piastowskim i jest jednym z jego atrakcyjniejszych punktów oraz doskonałą przystanią dla turystów. W bezpośrednim

sąsiedztwie Mogilna mieści się jezioro Mogileńskie. Przez centrum przepływa rzeka Panna, która swoje źródło ma w drugim jeziorze znajdującym się w okolicy

miasta: Jeziorze Wiecanowskim. Mogilno jest bardzo ważnym punktem na drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych Mogilno jest stacją węzłową,

krzyżują się tu linie Poznań Wschód - Żeleznodorożnyj , Mogilno – Orchowo, Mogilno - Inowrocław Rąbinek, zatrzymują się tu wszystkie pociągi Regio,

Intergerio, musicRegio, viaRegio i TLK. Stąd można łatwo dojechać do Poznania, Gniezna, Trzemeszna, Strzelna, Kruszwicy, Biskupia oraz sanktuariów w

Markowicach i Licheniu.

• Mapa sytuacyjna miejscowości



Opis nieruchomości:

Teren nieruchomości ogrodzony – ogrodzenie metalowe, plac wokół budynku wyłożony kostką brukową standardową. Budynek położony w centrum

miejscowości wśród budynków usługowych, handlowych, bezpośrednio przy wyasfaltowanej drodze publicznej. Na tyłach budynku znajduje się budynek

gospodarczy.



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 Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 
Gdańsk.

Miejsce przeprowadzenia konkursu ofert: ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz, pokój nr 305 (III piętro), .

Przedmiot najmu: Lokal użytkowy położony w m. Mogilno przy ul. Rynek 15, o powierzchni użytkowej 145,46 m2, składający się z następujących

pomieszczeń: 5 pomieszczeń biurowych 8,79 m2, 16,57 m2 , 10,16 m2, 8,82 m2, 12,73 m2, sala konferencyjna 59,52 m2, korytarz 12,13 m2, 2

pomieszczenia typu schowek 3,96 m2, 5,93 m2, sanitariat – 4,10 m2, WC – 2,75 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku eksploatacyjnego,

stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią

banki, budynki mieszkalne, tereny zielone, budynek kultury. W obrębie nieruchomości znajduje się Urząd Pocztowy.

Okres najmu: 5 lat

Wywoławcza stawka czynszu netto: 9,30 PLN/ m² (słownie: dziewięć złotych 30/100).

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można się zapoznać w siedzibie
Pionu Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz,
III piętro, pokój nr 305, tel. 504 732 902 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Termin i miejsce konkursu ofert : 14.02.2017 r. godz. 10:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Dział Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz, pokój nr 305 (III piętro).



Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert  jest:

złożenie formularza ofertowego (zał. 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 upoważnionego 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 13.02.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Działu Administrowania Nieruchomościami

i Konserwacji, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz – III piętro , pokój nr 305, z dopiskiem na kopercie: „konkurs ofert, wynajem powierzchni

użytkowej Mogilno ul. Rynek 15, nie otwierać przed dniem 14.02.2017 r. godz. 10.00”

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

W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący konkurs poinformuje o terminie i miejscu konkursu w formie licytacji. W

przypadku obecności wszystkich Oferentów Przewodniczący Komisji kontynuuje konkurs w formie licytacji. Właściwe druki, niezbędne do złożenia

oferty można pobrać w pokoju nr 305, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz. Istnieje również możliwość przesłania druków drogą pocztową lub

elektroniczną.



Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 po uprzednim kontakcie

z pracownikiem merytorycznym Panią Agnieszką Gołata tel. kom. 504 732 902.

Pomieszczenia można oglądać do dnia 13.02.2017 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTAPIENIA OD KONKURSU OFERT W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN



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: 

Agnieszka Czeszewska

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku

Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8,

Telefon: 502 016 677

E-mail: agnieszka.czeszewska@poczta-polska.pl

Agnieszka Gołata, administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6

Telefon: 504 732 902

E-mail: agnieszka.golata@poczta-polska.pl


