POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Słupsk, ul. Banacha 6
(powiat m.Słupsk, woj. pomorskie)

Pomieszczenia użytkowe
Przedmiot wynajmu:
Przedmiotem wynajmu są 3 pomieszczenia, położone w budynku biurowym
stanowiącym własność Poczty Polskiej S.A.:
•

nr 3.13 o powierzchni 22,59 m2,

•

nr 3.19 o powierzchni 23,03 m2,

•

nr 3.32 o powierzchni 36,32 m2, po archiwum,

Stawka czynszu:
22,97 zł netto/m2 dla pomieszczeń 3.13 i 3.19
18,38 zł netto/m2 dla pomieszczenia 3.32
Okres wynajmu: czas nieokreślony
Tryb wynajmu: przetarg pisemny
Data przetargu: 15.03.2018 r., godz.12.00
Wadium w wysokości:
- Dla pom. 3.13 - 1.556,67 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt
sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy)
- Dla pom. 3.19 - 1.587,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt
siedem złotych zero groszy)
- Dla pom. 3.32 - 2.002,68 zł (słownie: dwa tysiące dwa złote sześćdziesiąt
osiem groszy)

•

Zdjęcie budynku, w którym jest przedmiot wynajmu

Kliknij
i zlokalizuj na
mapie

Opis przedmiotu wynajmu:

Pomieszczenie 3.13

Pomieszczenia użytkowe znajdują się na I piętrze budynku biurowego
będącego własnością Poczty Polskiej S.A. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Parter i część I piętra
przeznaczona na cele usługowe Poczty Polskiej S.A..
Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia, położone na I piętrze
budynku, posiadające dostęp do klatki schodowej z niezależnym wejściem
oraz części wspólnych w postaci korytarzy i sanitariatów:
-pomieszczenie nr 3.13, o powierzchni 22,59 m2,
-pomieszczenie nr 3.19 o powierzchni 23,03 m2
- pomieszczenie 3.32 o powierzchni 36,32 m2, wyposażone w regały
metalowe, bez okna, pomieszczenie przedzielone tymczasową ścianką
działową wykonaną z siatki ogrodzeniowej (możliwy demontaż).

Pomieszczenie 3.19

Najemca ponosił będzie opłaty czynszowe oraz opłaty eksploatacyjne
związane z eksploatacją pomieszczeń za centralne ogrzewanie,
dostarczenie wody zimnej i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości
stałych, sprzątanie powierzchni wspólnych, wieczyste użytkowanie i
podatek od nieruchomości, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Pomieszczenie 3.32

Opis nieruchomości:

Miejscowość
Ulica, nr budynku
Powierzchnia budynku, w
którym zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu
Nr działki ewidencyjnej,
obręb

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

Słupsk

ul. Banacha 6

1.250,88 m2

429/3, obręb 226301_1.0009,9

SL1S/00045973/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych

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

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w Słupsku, w województwie pomorskim, w powiecie m. Słupsk. Nieruchomość zlokalizowana umiarkowanie korzystnie w
stosunku do obiektów użyteczności publicznej i bardzo dobrze w stosunku do centrów usługowo-handlowych. Nieruchomość położona na osiedlu
mieszkaniowym wielorodzinnym Zatorze, w odległości 50 m od przystanku komunikacji miejskiej i dyskontu spożywczego Netto.

•

Mapa sytuacyjna miejscowości

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe,
garaże, pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Parter i część I pietra budynku przeznaczona na cele usługowe Poczty Polskiej S.A. Budynek wyposażony
w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz linię telefoniczną, odgromową i monitoring. Ogrzewanie z sieci miejskiej.
Pomieszczenia do wynajmu położone są na I piętrze budynku, wejście odrębną klatką schodową zamkniętą domofonem

OBWIESZCZENIE O WYNAJMIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący wybór oferty: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Słupsku, ul. Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk, pokój nr 126 (I
piętro), 15 marca 2018r., godz. 12.00.
Przedmiot najmu: pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w budynku biurowym, stanowiącym własność Poczty Polskiej S.A., oznaczone numerami 3.13, 3.19 i 3.32.
Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest na osiedlu mieszkaniowym Zatorze, zlokalizowana umiarkowanie korzystnie w stosunku do obiektów
użyteczności publicznej i bardzo dobrze w stosunku do centrów usługowo-handlowych.
Okres najmu: czas nieokreślony
Wywoławcza stawka czynszu netto: dla pomieszczenia 3.13 i 3.19 w wysokości 22,97 PLN/ m² (słownie: dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)

Dla pomieszczenia 3.32 w wysokości 18,38 zł/m2 (słownie: osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
Dla pom. 3.13 - 1.556,67 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy)
Dla pom. 3.19 - 1.587,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy).
Dla pom. 3.32 - 2.002,68 zł (słownie: dwa tysiące dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy).
Druki do pobrania do udziału w przetargu oraz 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, ul. Kołłątaja 31, ul. Kołłątaja 31,
76-200 Słupsk, pokój nr 126 (I piętro), tel. 502 017 236 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 6 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,
- jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny czynszu równej 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.
Bliższe informacje oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz.800 -1400 po uprzednim kontakcie z
pracownikiem merytorycznym Panią Donatą Stachyra pod nr tel. 502 017 263.
Pomieszczenia można oglądać do dnia 13.03.2018 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA
PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

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:
Donata Stachyra, administrator obiektu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku
Adres: ul. Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk,
Telefon: 502 017 263
E-mail: donata.stachyra@poczta-polska.pl

