POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
LOKALE UŻYTKOWE
Braniewo ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo
(gmina Braniewo M, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie)
Przedmiot wynajmu:
lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 298,08 m2,
1.
2.
3.

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 60,78 m² położony na I piętrze,
lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 46,33 m² położony na I piętrze,
lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 190,97 m² położony na I piętrze,

Stawka czynszu:
1.
2.
3.

16,47 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu nr 1,
16,87 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu nr 2,
15,98 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu nr 3,

Okres wynajmu: czas nieoznaczony
Tryb wynajmu: przetarg ustny w formie publicznej licytacji.
Data przetargu: 30 kwietnia 2018 roku, godzina 1100
Wadium: należy wpłacać na każdy lokal, który chce się licytować w
wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia lokalu x stawka
wywoławcza czynszu x 2 + podatek VAT ( 23%).

Postąpienie:
Wysokość postąpienia wynosi:
1. Dla loku użytkowego nr 1 - 0,16 groszy.
2. Dla lokalu użytkowego nr 2 – 0,17 groszy.
3. Dla lokalu użytkowego nr 3 – 0,16 groszy.

•

Zdjęcia budynku Poczty Polskiej S.A. przy ul. Hozjusza 1

Kliknij
i zlokalizuj na
mapie

Opis przedmiotu wynajmu:
1.
2.
3.

•

Lokal nr 1

Lokal użytkowy nr 1 położony na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
60,78 m2 składa się z 4 pomieszczeń biurowych, 2 sanitariatów i korytarza.
Lokal użytkowy nr 2 położony na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
46,33 m2 składa się z 4 pomieszczeń biurowych, sanitariatu i korytarza.
Lokal użytkowy nr 3 położony na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
190,97 m2 składa się z 7 pomieszczeń biurowych, magazynku, 2 sanitariatów,
korytarza i przedsionka.
Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, centralnego
ogrzewania ( z sieci miejskiej) wodną i kanalizacyjną. W celu korzystania
z energii elektrycznej w lokalach wymagane będzie zamontowanie
podlicznika poboru energii elektrycznej przez przyszłego najemcę we
własnym zakresie i na własny koszt.
Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za dostawę:
energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej, odprowadzania
ścieków. W stawce czynszu zawarte są koszty podatku od
nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
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Lokal nr 3
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Opis nieruchomości:

Miejscowość

Braniewo

Ulica, nr budynku

Hozjusza 1

Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

1 143,60 m²

Nr działki ewidencyjnej,
obręb

219 i 224/1, Braniewo.

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

EL1B/00036343/7 oraz nr EL1B/00005118/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych .

Stan prawny gruntu

Działka nr 219 będąca w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. oraz działka nr 224/1 stanowiąca
własność Poczty Polskiej S.A..

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w Braniewie, przy ul. Hozjusza 1 w strefie śródmiejskiej. Jest to lokalna ulica do której dojazd prowadzi z drogi krajowej nr 54.
Lokalizacja nieruchomości jest dobra. W sąsiedztwie znajduje się teren osiedla z zabudową wielorodzinną, handlowo – usługową i sakralną.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-usługowym

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM 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 Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.
Miejsce przetargu: ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce, II piętro pokój nr 213.
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na:
Najem lokali użytkowych znajdujących się na I piętrze budynku położonego przy ul. Hozjusza 1 w miejscowości Braniewo, pod działalność niekolidującą z
działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni użytkowej 298,08 m 2.
Okres trwania umowy – czas nieoznaczony.
Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta Braniewa. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się osiedle z
zabudową wielorodzinną, usługowo - handlową i sakralną. Na parterze mieści się Urząd Pocztowy nr 1.
Przedmiot najmu:
1.
Lokal o łącznej pow. użytkowej – 60,78 m2, składających się z 4 pomieszczeń biurowych, 2 sanitariatów i korytarza.
2.
Lokal o łącznej pow. użytkowej – 46,33 m2, składających się z 2 pomieszczeń biurowych, sanitariatu i korytarza.
3.
Lokal o łącznej pow. użytkowej – 190,97 m2, składających się z 7 pomieszczeń biurowych, magazynku, 2 sanitariatów, korytarza i przedsionka.
Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi:
a)
dla lokalu o których mowa w punkcie 1
16,47 PLN/m2 miesięcznie,
b)
dla lokalu o których mowa w punkcie 2
16,87PLN/m2 miesięcznie
c)
dla lokalu o którym mowa w punkcie 3
15,98 PLN/m2 miesięcznie,
Postąpienia: wysokość postąpienia wynosi:
1.
Dla loku użytkowego nr 1 - 0,16 groszy ( szesnaście groszy).
2.
Dla lokalu użytkowego nr 2 – 0,17 groszy ( siedemnaście groszy).
3.
Dla lokalu użytkowego nr 3 – 0,16 groszy ( szesnaście groszy).
Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz opłat za dostawę: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków opłat z tytułu wywozu
nieczystości stałych.
W stawce czynszu zawarte są koszty podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
Wadium:
wadium należy wpłacać na każdy lokal, który chce się licytować w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia lokalu x stawka wywoławcza
czynszu x 2 + podatek VAT ( 23%).

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu z którym można się zapoznać siedzibie Pionu Infrastruktury w
Bartoszycach przy ul. 11 listopada 3, pokój nr 213 tel. 89 766 23 87 w godzinach od 800 do 1400
Termin licytacji ustnej: 30-04-2018 roku , godzina 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.
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: 27-04-2018 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 Białystok przetarg, lokal użytkowy nr …. w Braniewie przy ul. Hozjusza 1 o pow……..”.
2.
Złożenie wniosku o udział w przetargu (na miejscu w dniu przetargu), zawierającego: dane osobowe, NIP i PESEL, oświadczenie o zapoznaniu się z
ogłoszenie o przetargu, warunkami przetargu, przedmiotem przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokali użytkowych oraz
oświadczenie, że uczestnik akceptuje wszystkie warunki przetargu i wzór umowy najmu (dokumenty do pobrania u osób wskazanych do kontaktów).
3.
W przypadku podmiotów gospodarczych mających siedzibę w kraju: przedłożenie Komisji Przetargowej dokumentów rejestrowych firmy tj. aktualny, nie
starszy niż 30 dni, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz kompletu dokumentów
upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu (pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy), o ile nie wynika to z
przedkładanych dokumentów rejestrowych, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, kopię zaświadczenia o nadaniu numeru
statystycznego REGON.
4.
W przypadku osób fizycznych pozostających we wspólności małżeńskiej: przedłożenie Komisji Przetargowej 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.
Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy najmu. 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.:
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 180 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.
Pomieszczenia można oglądać do dnia 26-04-2018 r., w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem
merytorycznym – p. Markiem Janukowiczem, tel. 89 762 58 90, kom. 501 296 026.
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 ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY
Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej …………..m 2. zlokalizowanego na I piętrze w budynku Poczty Polskiej S.A. w Braniewie przy
ul. Hozjusza 1 składającego się z: ……... pomieszczeń, na czas nieoznaczony.
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Adres zamieszkania/Adres Firmy:
……………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….………..……………………………………
Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….……………………………………
Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………..………………………………………..
Stan cywilny: ………………………………………………………………………………….………….………………………………………..
1.
2.

3.
a)
b)
c)
d)

Oświadczenie:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze 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
lub użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.
Przyjmuje do wiadomości że:
Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Dane osobowe będą przetwarzane przez PP S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości
Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej,
Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b.
………………………………
(data i 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:
Krzysztof Kalisz
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Adres: ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0-89-766-23-87, kom. 502-019-735
E-mail: Krzysztof.Kalisz@poczta-polska.pl

Marek Janukowicz- administrator obiektu
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Adres: ul. 11 Listopada 3, 11-200 Bartoszyce
Telefon: 89 762 58 90, kom. 501 296 026

E-mail: IMarek.Janukowicz@poczta-polska.pl

