
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

POMIESZCZENIA BIUROWO-USŁUGOWE

LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 50 
(gmina Lublin, powiat  lubelski, województwo lubelskie)

Przedmiot  wynajmu: 
powierzchnia 23,20m2 na terenie budynku Poczty Głównej w Lublinie pod
działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.

Stawka czynszu netto : 28,00 zł/m2

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu dostawy
energii elektrycznej, energii cieplnej, (proporcjonalnie- zgodnie z udziałem
powierzchni najmowanej/ jej kubatury do powierzchni całego budynku/jego
kubatury) dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych
(proporcjonalnie- zgodnie z udziałem ilości osób najemcy do ilości osób na
nieruchomości).

Okres wynajmu: 5 lat

Tryb wynajmu: przetarg  pisemny

Termin i miejsce składania ofert:  

do dnia 19.12.2017 r. na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar 

Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, 
pok.213 z dopiskiem „Przetarg na najem powierzchni – Lublin ul. Krakowskie 
Przedmieście 50”.

Wadium: 
należy wpłacić na każdy boks, na który składana jest oferta w wysokości
obliczonej w następujący sposób: powierzchnia pomieszczenia x stawka
wywoławcza x 2.



Opis przedmiotu wynajmu:

Pomieszczenia-boksy usytuowane na I piętrze Sali obsługi klienta budynku
Poczty Głównej w Lublinie, który stanowi własność Poczty Polskiej S.A.

Są to boksy w zabudowie szklanej na sali obsługi klienta, każdy z
samodzielnym wejściem z Sali obsługi klienta bądź wewnętrznego
korytarza za boksami.

Powierzchnia poszczególnych boksów przedstawia się następująco:
3 boksy po 6,45 m2- nr: 1.39, 1.40, 1.41
1 boks 3,85m2- nr 1.42;

Budynek, na terenie którego znajduje się przedmiot wynajmu
wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną, kanalizacyjną,
ciepłowniczą (z sieci miejskiej) i telefoniczną.

Boksy na sali obsługi klienta- I piętro



Dla pomieszczeń wynajmowanych, częścią wspólną jest toaleta, korytarz jak też część sali obsługi klienta,

na terenie której (prawa strona) użytkuje boksy Oddział Banku Pocztowego S.A.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Lublin

Ulica, nr budynku Krakowskie Przedmieście 50

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

3 813,26 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

55/16, powierzchnia 0,3620 ha

Obręb ewidencyjny nr 36

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LU1I/00109381/6, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, 

kod Wydziału: LU1I

X Wydział Ksiąg Wieczystych

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

wieczystym



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Lublinie, obręb nr 36 przy ul. Krakowskie Przedmieście 50– w głównym centrum miasta. Od północy działka graniczy

z Placem Litewskim, na terenie którego odbywają się najważniejsze lokalne uroczystości (od zachodu –przylega budynek Mc Donalds, od południa

znajduje się nieruchomość firmy Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o., która wynajmowana jest dla potrzeb Urzędu Miasta Lublin. Od strony wschodniej

znajduje się budynek Sądu Okręgowego w Lublinie, pomnik J. Czechowicza oraz Klasztor Zakonu Kapucynów. Ponadto w bliskim sąsiedztwie znajduje

się również zabudowa zwarta – budynki wykorzystywane na cele mieszkalne. Budynek Poczty Głównej, na terenie której znajduje się przedmiot najmu

wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego- nr rejestru A/588.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest 5 budynkami. Na teren całej nieruchomości można dostać się poprzez bramę wjazdową znajdującą się w budynku Sądu

Okręgowego w Lublinie. Nieruchomość wykorzystywana jest dla potrzeb głównej placówki pocztowej funkcjonującej na terenie miasta Lublina, pod potrzeby

biur Poczty Polskiej jak też działalności prowadzonej przez Oddział Banku Pocztowego oraz podmiotów zewnętrznych. Na posesji znajduje się ograniczona

ilość miejsc postojowych, które w całości wykorzystywane są przez pracowników Poczty jak też Bank Pocztowy. Brak jest możliwości udostępnienia miejsc

postojowych przyszłym najemcom powierzchni będącej przedmiotem niniejszego postępowania.



OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM 

na wynajem części powierzchni na I piętrze budynku Poczty Głównej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 50

pod działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A 

Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ul. Wacława Moritza 2, 20- 900 Lublin.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.12.2017 r. na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W.
Moritza 2, 20-900 Lublin, pok.213 z dopiskiem „Przetarg na najem powierzchni – Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 50”.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta Lublina. W bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się: Plac Litewski, Klasztor
Zakonu Kapucynów, Banki, Mc Donald, Sąd Okręgowy, sklepy handlowo- usługowe, hotele. Gmach Poczty Głównej jest jednym z najbardziej wyróżniających się
budynków Krakowskiego Przedmieścia, położony vis a vis Placu Litewskiego Ze względu na położenie nieruchomości w centralnej części miasta występują ograniczone
możliwości parkowania pojazdu osobowego (płatna strefa parkowania). Wynajmujący nie zapewnia miejsc parkingowych na swojej posesji.

Przedmiot wynajmu: 4 boksy w zabudowie szklanej na Sali Obsługi Klienta zlokalizowanej na I piętrze budynku Poczty Głównej o powierzchni: po 6,45 m2 (3 boksy - nr:
1.39, 1.40, 1.41) oraz 3,85m2 - nr 1.42. 3 boksy posiadają oddzielne wejścia z głównego holu Sali Obsługi Klienta jak też od korytarza będącego zapleczem boksów, 1
boks posiada wyłącznie wejście z korytarza od zalecza. Wszystkie boksy mają odrębne drzwi zamykane na klucz. W pozostałych boksach na przedmiotowej sali
prowadzi działalność Bank Pocztowy S.A. jak również Spółka Kolekcjoner. Dla przedmiotu wynajmu- sanitariat/łazienka- wspólna z innymi najemcami.

Wywoławcza stawka czynszu netto miesięcznie wynosi – 28,00 zł



Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, (proporcjonalnie- zgodnie 
z udziałem powierzchni najmowanej/ jej kubatury do powierzchni całego budynku/jego kubatury) dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu 
nieczystości stałych (proporcjonalnie- zgodnie z udziałem ilości osób najemcy do ilości osób na nieruchomości).

Wadium należy wpłacić na każdy boks, na który składana jest oferta w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia pomieszczenia x stawka 
wywoławcza x 2.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu, procedurze przetargowej jak też o warunkach najmu można uzyskać na stronie internetowej wynajmującego: 
www.poczta-polska.pl/wynajem/ oraz w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ul. Wacława Moritza 2, 20-
900 Lublin, budynek biurowy –pokój 213 (II piętro). Dodatkowo informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić 
do dnia 15.12.2017 r. w dni powszednie 
w godz.7.30- 15.00 po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu tel. (81) 710-63-41, 502 015 063.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do wynajmu 
a także projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w niej warunków bez zastrzeżeń na „Formularzu ofertowym”, który można pobrać w siedzibie 
prowadzącego przetarg lub ze strony www.poczta-polska.pl/wynajem (formularz znajduje sie w treści prezentacji przedmiotowego postępowania, 
która znajduje się 
w zakładce „lubelskie”). 

2. 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: 18.12.2017 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na 
rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem:  „Przetarg na najem powierzchni – Lublin ul. Krak. Przedm. 50, łączna 
powierzchnia najmu …...m2, numery boksów ……………” 

3. Załączenie do oferty oryginału lub kopii wpłaty wadium.

4. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie 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.

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoba podpisująca formularz ofertowy zobowiązana 
jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu 
przetargowym. 



Informacje dodatkowe:

6. Oferty można składać na dowolne pomieszczenie/a (boks na Sali obsługi klienta) na jednym Formularzu ofertowym.

7. Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji wskazanej w umowie, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu najmu części powierzchni. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. 85 1320 0019 
0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia zawarcia umowy najmu.

8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta przepada kiedy oferent uchyli się od zawarcia umowy 
w wyznaczonym terminie.

9. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. 

10. Wadium wniesione przez oferenta nie wyłonionego w przetargu organizator przetargu zwróci w ciągu 14 dni od dnia wyłonienia najemcy na rachunek 
wskazany w przelewie.

11. Wadium zostaje zwrócone na rachunek bankowy oferenta bez odsetek.

12. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekroczy kwotę 20 000 euro, po zawarciu umowy a przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu 
umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.c.

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 ofertowy

Dotyczy wynajmu części powierzchni na terenie nieruchomości  Poczty Polskiej S.A. położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 
(budynek Poczty Głównej) o powierzchni użytkowej ……………… m2 zlokalizowanej na I piętrze  w skład której wchodzi/ą …….   Boks/y o numerach 
…………………………………………………………………………….…( podać nr pomieszczenia i jego powierzchnię) 
na okres …………… lat .

Dane uczestnika:

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

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

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

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

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

Adres mailowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………

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

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

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

Oświadczenie:
1/ Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem  technicznym powierzchni przeznaczonej do 
wynajmu, a także z treścią projektu 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/ Przyjmuję do wiadomości, że:
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 Pocztę Polską S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości 
Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej,
c/ Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,
d/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b. 

……………………………………………………….…
(podpis oferenta)

*niepotrzebne usunąć

*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: 

Pion Infrastruktury 

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Lublin, ul. Wacława Moritza 2

Tel. (81) 710-63-10

Imię i nazwisko administratora obiektu:

Agnieszka Pawłowska

Tel. (81) 710-63-41; 502-015-063

e-mail : agnieszka.pawlowska@poczta-polska.pl


