
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu- I piętro

LOKAL UŻYTKOWY

Gorzów Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90/11
(powiat m. Gorzów Wlkp. województwo lubuskie)

Przedmiot wynajmu: 

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 151,25 m2

Wywoławcza stawka czynszu za lokal użytkowy: 14,60 zł/m2/m-c

Okres wynajmu: 36 miesiące

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Termin  składania ofert: do 30.03.2020 r. do godz. 14.00. 

Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. godz. 10.00. 

Wadium: nie dotyczy



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na I piętrze Dostęp do lokalu odbywa się poprzez 

zewnętrzne schody. Lokal składa się z 13 pomieszczeń.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. System 

centralnego ogrzewania – „zdala czynne”

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego wynosi – 151,25 m2, na którą

składają się pomieszczenia:

2/1-Komunikacja-korytarz-20,30/m2, 2/2-pom.biurowe-21,54m2, 2/3-pom.biurowe-

36,6m2, 2/4-pom.biurowe-12,53m2, 2/5 -wc mesk-4,50m2 , 2/6-wc damskie-

2,52m2, 2/7-pom.biurowe-6,28m2, 2/8-pom.biurowe-13,30m2, 2/9- magazynek-

4,19m2, 2/10-wiatrołap 8,90m2, 2/11-magazynek-4,83m2, 2/12-łazienka-2,27m2,

2/13-pom. biurowe13,49 m2

W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki. Stolarka okienna PCV i

drewniana, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane. Podłogi w pokojach –

wylewka betonowa z wykładziną PCV, w łazience z wc wyłożone płytkami

ceramicznymi. Otynkowanie ścian i sufitów w stanie nadającym się do

odnowienia, wskazane malowanie. – Wszystkie instalacje są sprawne.

Rzut pomieszczeń- obrys na czerwono



Opis nieruchomości:

Miejscowość Gorzów Wielkopolski

Ulica, nr budynku Marcinkowskiego 90/11

Powierzchnia lokalu 151,25 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb 1178/2 , obręb 5-Śródmieście

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału GW1G/00087455/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.,  VI 

Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Własność Skarbu Państwa

W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Staszica



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość w której zlokalizowany jest przedmiotowy lokal położona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Marcinkowskiego 90/11, przy drodze

dwukierunkowej o nawierzchni utwardzonej asfaltem, w centrum osiedla Staszica. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiektami

użyteczności publicznej i usługowa-handlowa. W rejonie lokalizacji zapewniony jest dostęp do komunikacji miejskiej.

Mapa wskazująca położenie miejscowości                                    Mapa wskazująca położeniea obiektu

względem szlaków komunikacyjnych                                               w Gorzowie Wlkp.

oraz innych miejscowości. 
https://goo.gl/maps/VhWKNtgqiDZeR9CP6



Pomieszczenie biurowe nr 1

Opis nieruchomości:
Lokal będący przedmiotem analizy zlokalizowany jest w wolnostojącym budynku usługowo-handlowym, wzniesionym w technologii szkieletu stalowego z otwartym

dziedzińcem. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z zewnętrzną klatką schodową i galerią. Obiekt został wybudowany w 1990 roku. W budynku mieści się

około 30 lokali użytkowych. Grunt pod budynkiem jest własnością Miasta Gorzowa Wlkp., w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Staszica” w Gorzowie

Wlkp. Oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów: obręb 5-Śródmieście, działka nr 1178/2 o powierzchni 6946m2

Schody wejściowe do lokalu

Pomieszczenie biurowe-2/2 Pomieszczenie biurowe -2/4

Główny korytarz-2/1 Pomieszczenie socjalne-2/5

Pomieszczenie biurowe -2/8

Wiatrołap-2/10

Pomieszczenie biurowe-2/13



OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 151,25 m2 znajdującego się                       

w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ul. Marcinkowskiego 90/11, gmina m. Gorzów Wielkopolski, powiat m. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie.

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

Prowadzący konkurs: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. Głogowska 17, 90-943 Poznań. 

Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 90-943 Poznań, sekretariat, pokój 115. 

Okres trwania umowy: 36 miesięcy

Charakterystyka lokalu użytkowego

Położony jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Marcinkowskiego 90, przy drodze dwukierunkowej o nawierzchni utwardzonej asfaltem, w centrum osiedla Staszica. 

Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiektami użyteczności publicznej i usługowa-handlowa. W rejonie lokalizacji zapewniony jest dostęp do 

komunikacji miejskiej. Miejsca parkingowe bezpłatne zlokalizowane w pobliżu budynku. Lokal zlokalizowany jest w wolnostojącym budynku usługowo-handlowym, 

wzniesionym w technologii szkieletu stalowego z otwartym dziedzińcem. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z zewnętrzną klatką schodową i galerią. 

Obiekt został wybudowany w 1990 roku.

Przedmiot najmu: 

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 151,25m2.Usytuowany jest na I piętrze budynku, wejście zewnętrznymi schodami. W skład  lokalu użytkowego  wchodzi 13 

pomieszczeń: 6 pomieszczeń biurowo -handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 103,74m2, 2 pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 9,02m2, 3 

pomieszczenia socjalne- o łącznej powierzchni 9,29m2, 2 pomieszczenia komunikacyjne- o łącznej powierzchni 29,2m2.

Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. 

Wywoławcza stawka czynszu netto: 

12,00 zł/m2 (słownie: dwanaście 00/100 zł za 1 metr kwadratowy)

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którym można się zapoznać w Poczta Polska S.A. Region Pionu 

Infrastruktury w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Jagiellończyka 4,66-400 Gorzów Wlkp., pokój 207 / Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

ul. Głogowska 17, 90-943 Poznań, pok. 126 oraz telefonicznie pod numerem tel. 502 016 149 /618697154 w godzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania ofert: do 30.03.2020 r. do godz. 14.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 90-943 

Poznań, sekretariat, pokój 115. 

Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. godz. 10.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, 

pokój 131A



Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i stanem technicznym lokalu przeznaczonego do wynajmu i przyjęciem tych 

warunków bez zastrzeżeń. 

2. Złożenie pisemnej oferty zawierającej: nazwę i adres oferenta, cenę netto za najem 1m2 powierzchni miesięcznie, podpis oferenta.

3. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 90-943 

Poznań z dopiskiem  „Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90/11 – termin 30.03.2020”.

Okres związania stron ofertą wynosi 180 dni. Jedna złożona oferta wystarczy do przeprowadzenia konkursu. 

Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie z 

pracownikiem merytorycznym – tel. 502 016 149 / 61 869 71 54. Pomieszczenia można oglądać do dnia 27.03.2020 r. 

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  KONKURSU 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: 

Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu

Ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań

Telefon: 61 869 71 54, 

E-mail: sekretariat.pi.poznan@poczta-polska.pl

Administrator obiektu:

Dział Administrowania Nieruchomościami

Adres: 66-400 Gorzów Wlkp.,ul. Jagiellończyka 4

Telefon: 502 016 149


