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-
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mapie

Adres nieruchomości

72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 17 / 

róg ul. Pocztowej 1

powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie

Przedmiot wynajmu: 

lokal użytkowy o powierzchni 38,41 m2 przy 

ul. Konstytucji 3 Maja 17 /róg ul. Pocztowej 1 

w Goleniowie



POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie
Wywoławcza stawka czynszu za lokal użytkowy

o powierzchni 38,41 m2 wynosi 22,51 zł/m2

netto miesięcznie, tj.: 864,61 zł netto

miesięcznie.

Tryb najmu: przetarg

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 29 października 2020 roku do godz. 1000

Okres najmu: czas nieokreślony

Wadium: 2126,95 zł (słownie: dwa tysiące sto

dwadzieścia sześć zł 95/100)

Postąpienie: nie mniej niż stawka wywoławcza



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokale użytkowe usytuowane są na parterze budynku – pasaż.

Dostęp do pomieszczeń odbywa się z ulicy.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną,

kanalizacyjną.

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego wynosi  38,41 m². 

Do powierzchni wspólnej wliczone jest wc , które wyposażone jest  w 

umywalkę i kompakt wc. Ściany i sufity w stanie dobrym, wskazane 

malowanie. Wszystkie instalacje są sprawne. 





Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Goleniów (72-100)

Ulica, nr budynku
Ul. Konstytucji # Maja 17 / róg ul. Pocztowej 1

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

38,41 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
411, 413

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Goleniowie, prowadzi Księgę Wieczystą 

KW SZ10/00044626/3

Stan prawny gruntu

Wieczyste użytkowanie 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w mieście Goleniów przy ul. Konstytucji 3 Maja 17, róg ul. Pocztowej 1. Teren wokół

przedmiotowej nieruchomości tworzą budynki mieszkalne i usługowe. Budynek zlokalizowany jest blisko centrum.

.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-mieszkalnym. Za rogiem budynku znajduje się placówka pocztowa (UP GOLENIÓW 1),

na pozostałych piętrach znajdują się mieszkania stanowiące własność Poczty Polskiej S.A



• OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 38,41 m2 W 

GOLENIOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 17 / róg UL. POCZTOWEJ 1.

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

Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie przy Al. Niepodległości 41/42, 

70-940 Szczecin

Miejsce konkursu ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, Wydział 

Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pok. 137 (sekretariat).

•

Przedmiot najmu: lokalu użytkowego o powierzchni 38,41 m2 przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 /róg ul. Pocztowej 1 w 

Goleniowie. 

Wywoławcza stawka czynszu za lokal użytkowy o powierzchni 38,41 m2 wynosi 22,51 zł/m2 netto miesięcznie, tj.: 

864,61 zł netto miesięcznie.

Tryb najmu:  przetarg  

Okres najmu:   czas nieokreślony

Wadium: 2126,95 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia sześć zł 95/100)

Postąpienie: nie mniej niż stawka wywoławcza



Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można 

się zapoznać siedzibie Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 

Szczecin, pokój nr 159, w godzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29 października 2020 roku do godz. 1000 Poczta Polska S.A. Region Pionu 

Infrastruktury w Szczecinie, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pok. 137 

(sekretariat).

Termin otwarcia ofert: do dnia 29 października 2020 roku do godz. 1030 Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury 

w Szczecinie, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pok. 137 (sekretariat).

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego jest:

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 października 2020 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na 

rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „najem lokalu użytkowego w Goleniowie”.

Złożenie przez Oferenta  oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach 

warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu. 

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.

Brak zaległości w stosunku do Poczty Polskiej S.A.



Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez  wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 2 ust. 7 umowy 

najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji (dwukrotność stawki czynszu brutto - wadium) najemca zobowiązany jest wpłacić 

na konto Poczty Polskiej S.A. (Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025) w terminie 7 dni 

od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionu Pionu Infrastruktury 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 związania ofert wynosi 60 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia procedury zmierzającej do wyłonienia najemcy.

Informacje na temat przedmiotu wynajmu można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 519-034-711.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU PISEMNEGO W KAŻDYM CZASIE 

BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



Załącznik do przetargu

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Dotyczy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 38,41 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 17, róg ul. Pocztowej 1.

Dane uczestnika przetargu:

Imię i Nazwisko/Firma przedsiębiorcy: ....................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania/siedziba i adres przedsiębiorcy: ...............................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................................

Adres mailowy: .........................................................................................................................................

NIP, REGON, KRS (dotyczy przedsiębiorców): ..........................................................................................

PESEL dotyczy osób fizycznych): ...............................................................................................................

Proponowana miesięczna stawka czynszu netto: .....................................................................................

Słownie: ....................................................................................................................................................

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem faktycznym przedmiotu dzierżawy, który stanowi 

przedmiot przetargu, a także treścią projektu umowy dzierżawy i przyjmuję bez zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu przetargowego na najmu lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 17, róg ul. Pocztowej 1.

.......................................

(podpis Oferenta) 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie przetargu na najmu lokalu użytkowego  
zlokalizowanego na parterze budynku przy Al. Niepodległości 41/42 w Szczecinie, będącego własnością Poczty Polskiej 
S.A. zgodna z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez uchylenia 
dyrektyw 95/46/WE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 
Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska  S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 
Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu przetargowego na dzierżawę gruntu będącego w 
użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe wskazane we wniosku mogą być przekazane do państw trzecich, w związku z korzystaniem z rozwiązań 
chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Terms (OST) pod adresem: 
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia działań zmierzających 
do zawarcia Umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu 
Poczty Polskiej S.A.

......................................

(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.  

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 91 440 13 40 lub 723-239-264

Dział Administrowania Nieruchomościami

Adres: Al. Niepodległości 41/42, Szczecin

Telefon: 519-034-711

Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami

Adres: Al. Niepodległości 41/42, Szczecin

Telefon: 510-258-670


