
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 34

Budynek, lokale użytkowe, parking

(gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo  lubelskie)

Przedmiot wynajmu/wydzierżawienia/użyczenia:

1/ budynek C o powierzchni użytkowej  167,27m 2 (część I)

2/ lokalu  o powierzchni  użytkowej 106,30m2  w budynku B ( część 

II)

3/  parking  o powierzchni 1300m2, w tym powierzchnia utwardzona 

900m2 (część III)

Stawka czynszu: (część I ) - 12 zł/m2 netto

(część II) - 12 zł/m2 netto

(część III) - 1,50 zł/m2 netto

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: negocjacje cenowe

Termin składania ofert: bez ograniczeń czasowych

Miejsce składania ofert: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska,

pokój nr 20

Wadium: nie wymagane



Opis przedmiotu wynajmu/ dzierżawy:
1/ Lokal użytkowy o powierzchni 106,30m2 składający się z 5

pomieszczeń użytkowych o powierzchni 88,40m2 oraz

powierzchnie przynależne , korytarz 13,28m2 i sanitariat

4,62m2 zlokalizowane w budynku B murowanym, parterowym

stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

2/ budynek C stanowiący własność Poczty Polskiej S.A. o

powierzchni użytkowej 167,27m2 , murowany, parterowy o

funkcji użytkowej - hotel w którym wydzielone jest

pomieszczenie recepcji z kuchnią, 6 pokoi hotelowych z

węzłem sanitarnym(umywalka i w.c.), łazienkę wspólną (dwie

kabiny z natryskiem) i trzy pomieszczenia gospodarcze.

3/ Ogrodzony parking o powierzchni użytkowej 1300m2 , w

tym powierzchnia utwardzona kostką brukową 900m2.

Budynki wyposażone są w instalacje: energetyczną, wodną,

kanalizacyjną (miejską), c.o. i telefoniczną.

Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie następujące koszty 

z tytułu 

energii elektrycznej – wg podlicznika ee zainstalowanego w 

budynkach , ilość zużycia pomnożone przez cenę 1 KWh 

poniesioną przez Wynajmującego

centralnego ogrzewania  i usług kominiarskich – rozliczane 

według kosztów poniesionych przez Wynajmującego, 

proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni grzewczej 

budynków

dostawy wody , odprowadzenia ścieków , – rozliczane 

ryczałtowo w budynku B, na podstawie wskazań wodomierza 
w budynku c



Opis nieruchomości:

Miejscowość Międzyrzec Podlaski

Ulica, nr budynku Warszawska 34

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

Budynek B – 167,88m2

Budynek C - 167,27m2

Parking – 1300m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

Nr 807/2, obręb 060101_1.0001

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LU1R/00038206/5 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział Ksiąg 

Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Międzyrzecu Podlaskim, obręb 060101_1.0001 przy ul. Warszawskiej 34 – w centrum miasta,

przy jednej z głównych ulic. Bezpośrednie otoczenie stanowią obiekty użyteczności publicznej, zabudowa jedno i wielorodzinna,

obiekty handlowe, usługowe , bank.



OWYCH

OBWIESZCZENIE O NEGOCJACJACH CENOWYCH

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

• Prowadzący  negocjacje cenowe: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława 
Moritza 2, 20-900 Lublin Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, Plac Wolności 9, 21-500 Biała  Podlaska 

• Miejsce  negocjacji cenowych: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, I piętro ( świetlica ) pokój nr 16. 

• Przedmiot najmu:

1/ budynek C o powierzchni użytkowej 167,27 m2 (część I ),

2/ lokal o  powierzchni użytkowej 106,30 m2 w budynku B (część II),

3/ grunt o  1300m2 , w tym powierzchnia utwardzona 900 m2 (część III).

• Okres trwania umowy - czas nieokreślony

• Charakterystyka nieruchomości: 

Nieruchomość  położona w  Międzyrzecu  Podlaskim przy ul. Warszawskiej 34  znajduje się w centrum   miasta, przy jednej 

z głównych ulic.  Bezpośrednie otoczenie stanowią obiekty użyteczności publicznej, zabudowa jedno - i wielorodzinna, 
obiekty handlowe, usługowe, bank.



Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi:

• dla części I   - 12 zł/m2 (do negocjacji)

• dla części II – 12zł/m2    (do negocjacji)

• dla części III  - 1,50 zł/m2     (do negocjacji)

Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za świadczenia dodatkowe: energię elektryczną, 
energię cieplną, dostawę wody, odprowadzanie ścieków,  innych kosztów nie ujętych w kwocie czynszu. 

• Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zawiera projekt umowy najmu. Z projektem umowy można zapoznać się
osobiście pod adresem: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Plac
Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, I piętro, pokój nr 20 telefon: 83 342 56 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od
08:00 do 14:00.

• Oględzin przedmiotu najmu można dokonywać w godzinach od 08:00 do 18:00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem
merytorycznym Panią Agnieszką Tymoszuk, telefon: 83 342 56 24, e-mail: agnieszka.tymoszuk@poczta-polska.pl.

• Termin składania ofert: bez ograniczeń czasowych, nie dłużej niż do wyczerpania powierzchni do wynajmu.

• Poczta Polska S.A. akceptuje przekazanie ww. dokumentu w formie elektronicznej na uprzednią prośbę wystosowaną na
adres e-mail: agnieszka.tymoszuk@poczta-polska.pl

mailto:rafal.panecki@poczta-polska.pl
mailto:rafal.panecki@poczta-polska.pl


Warunkiem przystąpienia do negocjacji cenowych jest: złożenie pisemnej oferty.

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnikiem negocjacji cenowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art.
331 KC (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U 1964 Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

2. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w niej warunków bez zastrzeżeń, jak również
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu - na „Formularzu
ofertowym” (wzór na następnej stronie prezentacji).

3. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wniesienia na konto prowadzone przez Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy o
numerze 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 przez Najemcę kaucji zabezpieczającej.

4. Wartość kaucji zabezpieczającej, o której mowa w pkt 3 wynosi dwukrotność czynszu miesięcznego powiększonego o podatek
VAT.

5. Przekazanie przedmiotu umowy wyłonionemu Najemcy uzależnione jest od złożenia przez Najemcę po zawarciu umowy, a
przed protokólarnym wydaniem przedmiotu umowy, oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności Poczty Polskiej S.A., wynikających
z nieregulowanych należności za najem oraz zabezpieczeniem przed nieuprawnionym użytkowaniem przedmiotu umowy
najmu po zakończeniu obowiązującej umowy.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 jest wymagane tylko przy zawarciu umowy najmu przedmiotu umowy o wartości
przekraczającej kwotę 20 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro).

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 nieruchomości w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 34, 21-560 Międzyrzec Podlaski o powierzchni użytkowej 
.................. m2 zlokalizowanej na parterze, składającej się pomieszczeń biurowych nr: ……………………..……................... na okres …….…….. 

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 negocjacjach cenowych oraz ze stanem technicznym powierzchni 
przeznaczonej do wynajmu, a także z treścią projektu umowy najmu oraz Regulaminem przetargu 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)



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: 

Imię i nazwisko pracownika Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości

Marek Ulita

Nazwa działu/wydziału Dział Administrowania Nieruchomościami i 

Konserwacji

Adres: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska

Telefon: 83 342 56 03

E-mail:Marek.Ulita@poczta-polska.pl

Imię i nazwisko administratora obiektu

Agnieszka Tymoszuk

Nazwa działu/wydziału Dział Administrowania Nieruchomościami i 

Konserwacji

Adres: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska

Telefon: 83 342 56 24

E-mail:Agnieszka.Tymoszuk@poczta-polska.pl


