POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
-

LOKALE UŻYTKOWE
SUWAŁKI ul. PUŁASKIEGO 52, 16-400 SUWAŁKI
(gm. Suwałki, powiat suwalski, woj. podlaskie)
Przedmiot wynajmu:
1)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 148,50 m2

2)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

84,30 m2

3)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

84,70 m2

4)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

57,50 m2

5)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

28,70 m2

6)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

51,00 m2

7)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

14,90 m2

8)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

13,70 m2

9)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

14,80 m2

Wywoławcza stawka czynszu netto:
- 18,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 1
- 19,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 2, 3, 4 oraz 6
- 20,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 5, 7, 8 oraz 9
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media z tytułu: dostaw energii
elektrycznej, c.o. wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów
komunalnych stałych.

Okres wynajmu: czas nieoznaczony
Tryb wynajmu: przetarg pisemny
Data przetargu: 20 czerwiec 2018 r. godz. 1100
Wadium:
stawka czynszu x powierzchnia m2 x 23% x 2

Budynek biurowy Poczty Polskiej S.A.
Kliknij
i zlokalizuj na Suwałkach ul. Pułaskiego 52
mapie

w

Opis przedmiotu wynajmu:
1) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 148,50 m2, usytuowany na I
piętrze budynku, składający się z 6 pomieszczeń (16,60 m2, 14,30 m2
14,30 m2, 40,00 m2, 42,90 m2, 20,40 m2), możliwość korzystania ze
wspólnej powierzchni socjalnej,
2) lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 84,30 m2, usytuowany na I
piętrze budynku, składający się z 6 pomieszczeń (22,90 m2, 20,00 m2,
17,30 m2, 15,10 m2, 4,70 m2 – 4,30 ), możliwość korzystania ze
wspólnej powierzchni socjalnej,
3)

lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 84,70 m2, usytuowany na I
piętrze budynku, składający się z 4 pomieszczeń (4,80 m2, 17,90 m2,
18,20 m2, 38,80 m2, 5,00 m2 – wc ).

Opis przedmiotu wynajmu:
4) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,50 m2, usytuowany na
I piętrze budynku, składający się z 3 pomieszczeń (40,00 m2, 3,20
m2, 14,30 m2), możliwość korzystania ze wspólnej powierzchni
socjalnej,
5) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 28,70 m2, usytuowany na
I piętrze budynku, składający się z 2 pomieszczeń (14,00 m2, 14,70
m2), możliwość korzystania ze wspólnej powierzchni socjalnej,
6) lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 51,00 m2, usytuowany na
I piętrze budynku, składający się z 3 pomieszczeń (13,70 m2,
7,80 m2, 29,50 m2), możliwość korzystania ze wspólnej powierzchni
socjalnej,

Opis przedmiotu wynajmu:
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Opis nieruchomości:

Miejscowość

Suwałki

Ulica, nr budynku

Pułaskiego 52

Powierzchnia budynku, w
którym zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

2953,40 m2

Nr działki ewidencyjnej, obręb

23947 i 23948 – Obręb Nr 4

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

SU1S/00038731/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział
Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Działki i budynek stanowią własność Poczty Polskiej S.A.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest na Osiedlu Północ I w strefie pośredniej miasta, w najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa
handlowo-usługowa oraz mieszkalna wielorodzinna o wysokiej intensywności zabudowy. W obrębie nieruchomości funkcjonuje
Urząd Pocztowy.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest wielokondygnacyjnym, murowanym budynkiem biurowym
o powierzchni użytkowej 2953,40 m2
Zdjęcia nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem części nieruchomości
położonej w miejscowości Suwałki przy ul. Pułaskiego 52
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Jednostka organizacyjna prowadząca przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul.
Kolejowa 26, 15-959 Białystok.
Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie z naniesioną adnotacją „Oferta na przetarg na najem lokalu użytkowego o
powierzchni ..…. m2 w Suwałkach” należy złożyć pod adresem: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Pułaskiego 52, 16-400 Suwałki, pokój nr
307 do dnia 19.06.2018 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu w dniu 20.06.2018 r. o godz. 11:00.
Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość zabudowana będąca własnością Poczty Polskiej S.A. i jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr
23947 i 23948, o łącznej pow. 0,3451 ha, położona w m. Suwałki przy ul. Pułaskiego 52, 16-400 Suwałki, gm. Suwałki, powiat Suwalski, woj. podlaskie.
Nieruchomość położona jest na Osiedlu Północ I w strefie pośredniej miasta, w najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz
mieszkalna wielorodzinna o wysokiej intensywności zabudowy. W obrębie nieruchomości funkcjonuje Urząd Pocztowy.
Termin obowiązywania umowy najmu: czas nieoznaczony
Przedmiot najmu:
1. lokal o powierzchni użytkowej - 148,50 m2,
2. lokal o powierzchni użytkowej - 84,30 m2,
3. lokal o powierzchni użytkowej - 84,70 m2, (w tym wc)
4. lokal o powierzchni użytkowej – 57,50 m2,
5. lokal o powierzchni użytkowej – 28,70 m2,
6. lokal o powierzchni użytkowej - 51,00 m2,
7. lokal o powierzchni użytkowej - 14,90 m2,
8. lokal o powierzchni użytkowej - 13,70 m2,
9. lokal o powierzchni użytkowej - 14,80 m2,
Lokale użytkowe usytuowane są na I piętrze budynku biurowego, wyposażonego w instalację: elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną. Stan techniczny
pomieszczeń dobry.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego netto:
- 18,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 1
- 19,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 2, 3, 4, 6
- 20,00 zł/m2 dla lokalu o którym mowa w pkt. 5, 7, 8, 9
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media z tytułu: dostaw energii elektrycznej, c.o. wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów
komunalnych stałych.
Wadium:
- 6 575,58 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 1
- 3 940,18 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 2
- 3 958,88 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 3
- 2 687,56 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 4
- 1 412,04 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 5
- 2 383,74 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 6
- 733,08 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 7
- 674,04 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 8
- 728,16 zł dla lokalu, o którym mowa w pkt. 9
Okres związania stron ofertą: 60 dni
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 18.06.2018 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 – wadium, przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni …… m2 w Suwałkach ”.
Kopia dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
2. Załączenie do oferty przez oferenta wypełnionego „Formularza uczestnictwa w procedurze wyłonienia najemcy” wg wzoru, który można otrzymać
po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym p. Beatą Gościewską tel. (87) 567 52 20, kom. 502 545 075 dotyczącego: zapoznania
się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i treścią umowy najmu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w projekcie umowy. Pozostałą do
zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr 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 od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym
terminie,
Wadium wpłacone przelewem przez oferenta niewyłonionego w przetargu zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany w przelewie w ciągu
14 dni od wyłonienia najemcy.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
Wynajmujący nie zapewnia miejsc parkingowych.
Z projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Poczty Polskiej S.A. w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 52, pokój 307 ( II piętro).
Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz: 8:00 –14:00, po uprzednim
kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym Beatą Gościewską tel. (87) 567 52 20, kom. 502 545 075.
Przedmiot przetargu można oglądać do dnia 19.06.2018 r.
POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ
POSZCZEGÓLNE LOKALE 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 biurowego Poczty Polskiej
S.A. w miejscowości Suwałki przy ul. Pułaskiego 52, na okres: czas nieoznaczony.
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Adres zamieszkania/Adres Firmy:
……………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….………..……………………………………
Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….……………………………………
NIP : (dotyczy podmiotów gospodarczych).......................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………..………………………………………..
Stan cywilny: ………………………………………………………………………………….………….………………………………………..
1.
2.
3.
•
•
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:
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku
Adres: 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 52
Telefon: (87) 567 52 20 lub 502 545 075
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku
Adres: 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 52
Telefon: (87) 621 53 31

