POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYDZIERŻAWIENIE
I WYNAJEM
Adres nieruchomości

-

ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
powiat m. Kraków, województwo małopolskie

Przedmiot dzierżawy:
•

pomieszczenie myjni samochodowej o łącznej pow. użytkowej
112,59 m2, wraz z prawem do korzystania z 2 miejsc
parkingowych,

Wywoławcza stawka czynszu:
•

pomieszczenie myjni samochodowej wraz z prawem do
korzystania z 2 miejsc parkingowych – 23,42 zł/m2

Okres wydzierżawienia i wynajmu: 3 lata
Tryb wydzierżawienia : przetarg ustny w formie publicznej licytacji
Termin przetargu: 27.02.2018r. Godz. 10.00
Wadium: należy wpłacać na każde pomieszczenie lub
pomieszczenia, które chce się licytować w wysokości obliczonej w
następujący sposób:
powierzchnia pomieszczenia x stawka wywoławcza czynszu z VAT x
2
Postąpienie:
0,24 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia cztery grosze) dla
wszystkich lokali użytkowych

Okres wynajmu: 5 lat .
Tryb wynajmu: przetarg ustny w formie publicznej
licytacji.
Data konkursu ofert: 6 luty 2015 rok

Opis przedmiotu wydzierżawienia i wynajmu:

Pomieszczenie
magazynowe:

Działka, na której znajduje się przedmiot dzierżawy i najmu, zabudowana jest
budynkiem administracyjno-biurowym oraz bazy transportu samochodowego, której
częścią składową jest: stacja paliw, myjnia samochodowa , stacja obsługi pojazdów,
budynek magazynowy o konstrukcji stalowej, i budynek gospodarczy z podziemnym

garażem,
Teren działki jest ogrodzony i utwardzony, stanowi parking i drogę dojazdową do
budynków.
Pomieszczenie myjni samochodowej

usytuowane jest w budynku stacji paliw.

Budynek wykonany jest z cegły silikatowej, w którym m.in. wydzielone jest trwałymi
poprzecznymi ścianami pomieszczenie pod przedmiotową myjnię. Lokal składa się
z dwóch pomieszczeń: głównego-myjni samochodowej i pomieszczenia biurowego
tzw. Kantorka z zapleczem oddzielonego ścianką działową.
Budynek, w którym znajduje się przedmiot dzierżawy, wyposażony jest w instalacje:
- elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (podłączenie do sieci
miejskiej), wentylacyjną. Brak pomieszczenia sanitarnego w lokalu.

Pomieszczenie myjni
samochodowej:

Opis nieruchomości:

Miejscowość

Kraków

Ulica, nr budynku

Cystersów 21

Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

8183,52m2

Nr działki ewidencyjnej,
obręb

412/7
Kraków

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

KR1P/00069745/0, Sąd Rejonowy dla Krakowa –Podgórza w Krakowie, VI Wydział
Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowi odrębną nieruchomość

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w Krakowie, dzielnicy Śródmieście-Grzegórzki przy ul. Cystersów 21. W sąsiedztwie
nieruchomości znajduje się obiekty administracyjne Orange Polska S.A., boisko sportowe GKS oraz nowa zabudowa
mieszkaniowa. W dalszej odległości znajduje się zabudowa garażowa i przemysłowa. Nieruchomość oddalona jest 3
km w linii prostej od ścisłego centrum Krakowa. Jej atutem jest bardzo dobre skomunikowanie z pozostałą częścią
miasta.

OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYDZIERŻAWIENIE I WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie, ul. Prokocimska 6 , 31-045 Kraków.

Miejsce przetargu: ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków, VI piętro, 3 poziom, pok. nr 523
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na
wydzierżawienie pomieszczenia myjni samochodowej, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Cystersów 21 w Krakowie pod działalność nie
kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni użytkowej 112,59 m2.
Okres trwania umowy: – 3 lata.
Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Krakowie, dzielnicy Śródmieście-Grzegórzki przy ul. Cystersów 21. W sąsiedztwie nieruchomości
znajduje się obiekty administracyjne Orange Polska S.A., boisko sportowe GKS oraz nowa zabudowa mieszkaniowa. W dalszej odległości znajduje się
zabudowa garażowa i przemysłowa. Nieruchomość oddalona jest 3 km w linii prostej od ścisłego centrum Krakowa.
Przedmiot dzierżawy: pomieszczenie myjni samochodowej o łącznej powierzchni 112,59 m 2, znajdujące się w budynku stacji paliw (tj. budynek B), które się z 2
pomieszczeń: głównego – myjni samochodowej oraz pomieszczenia biurowego tzw. kantorka z zapleczem oddzielonego ścianką działową.
Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi: 23,42 zł/m2 miesięcznie.
Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz opłat za dostawę: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej oraz wywozu nieczystości płynnych.
Postąpienia: wysokość postąpienia dla wszystkich pomieszczeń biurowych wynosi 0,24 zł.
Wadium: należy wpłacać na każde pomieszczenie lub pomieszczenia, które chce się licytować w wysokości obliczonej w następujący sposób:
powierzchnia pomieszczenia x stawka wywoławcza czynszu z VAT x 2
Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie –
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków, pokój nr 523, piętro V poziom III, tel. 12 421-27-63, 887 873 342, w godzinach od 7.30 – 15.00
Termin licytacji ustnej:

27.02.2018r. godzina 10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.

2.

3.

4.

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:
08 grudnia 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: „PI Kraków przetarg z dnia 12 grudnia 2017 r. na najem pomieszczenia magazynowego / myjni w
Krakowie, przy ul. Cystersów 21”
Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach
warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu. W składanym oświadczeniu należy
wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji.
Przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. 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.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana
jest do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek
w postępowaniu przetargowym.

Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy najmu dla lokali użytkowych
oraz w § 4 ust. 4 umowy najmu dla garażu . Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. (85 1320 0019
0099 0718 2000 0025) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta.
Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:
1.
2.

jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu,
jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

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 120 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.
Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim kontakcie
z pracownikiem merytorycznym – Barbarą Jezioro, tel. 502 014 060.
Pomieszczenia można oglądać do dnia 08 grudnia 2017 r.
POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN
PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

I

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w procedurze wyłonienia Najemcy/Dzierżawcy
Dotyczy wynajmu magazynu oraz wydzierżawienia pomieszczenia myjni samochodowej znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Cystersów 21
w Krakowie o łącznej powierzchni 112,59 m2 na którą składają się powierzchnie:
•
pomieszczenie myjni samochodowej wraz z prawem do korzystania z 2 miejsc parkingowych – 23,42 zł/m2
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko / Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania / Adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych) ……………………………………………………………………………………………………………………………....

Nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Stan cywilny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Oświadczenie:
1.
2.
3.

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.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania nieruchomości Poczty
Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.
Przyjmuję do wiadomości, że:
a)
Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 0-940, 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.

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:
Beata Chorobik
Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Krakowie
Adres: ul. Prokocimska 6 30-900 Kraków
Telefon: 12 421-27-63, 887 873 342
e-mail: beata.chorobik@ poczta-polska.pl
Imię i nazwisko administratora obiektu: Barbara Jezioro
Nazwa działu/wydziału: Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji w Krakowie
Adres: ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
Telefon: 502 014 060
E-mail: barbara.jezioro@poczta-polska.pl

