POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Łazy, Leśna 7
powierzchnia użytkowa 44,66m2
z przeznaczeniem na pokoje pracownicze
(Gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo
zachodniopomorskie)

Przedmiot dzierżawy:
Pomieszczenia o łącznej powierzchni 44,66m2 zlokalizowane w
budynku w Łazach przy ul. Leśnej 7
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi:
2 000,00 zł netto miesięcznie w miesiącach czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień i+ media 100,00 zł netto miesięcznie od
października do maja

Okres wynajmu: od 15 stycznia 2021 r. na 3 lata
Tryb wynajmu: przetarg
Termin składania ofert: 12 stycznia 2021 r. do godz. 11ºº
Wadium: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100)
Postąpienie: nie mniej niż 1% stawki wywoławczej

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU NAJMU
-

OPIS NIERUCHOMOŚCI
-

Miejscowość

ŁAZY

Ulica, nr budynku

LEŚNA 7

Powierzchnia pomieszczeń
przeznaczonych pod najem

44,66 m2

Nr działki ewidencyjnej, obręb

60/27

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
nr KW: KO1K/00030802/5

Stan prawny gruntu

Wieczyste użytkowanie

RZUT NIERUCHOMOŚCI
-

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

kuchnia

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

kuchnia

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 1

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 1

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 2

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 2

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 2

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

Pokój 2

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
-

łazienka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 44,66m2 W BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ S.A. W
ŁAZACH PRZY UL. LEŚNEJ 7
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący procedurę: Poczta Polska S.A. Region Pionu infrastruktury w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin.
Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń, w skład których wchodzą pokoje
pracownicze kuchnia i łazienka o łącznej powierzchni 44,66m2 w Łazach przy ul. Leśnej 7.
Okres trwania umowy – od 15 stycznia 2021r. na 3 lata
Charakterystyka nieruchomości:
Budynek, w którym znajdują się pokoje wraz ze wspólną kuchnią i łazienką znajduje się w pobliżu ulicy prowadzącej na plażę w
miejscowości Łazy przy ul. Leśnej 7. Budynek jest murowany, posiada osobne wejście, jest z dostępem do wody i energii elektrycznej.
Opis przedmiotu najmu:
Najmowi podlegają pomieszczenia o łącznej powierzchni 44,66 m2 w skład których wchodzą m in. pokoje dla pracowników (3 miejsca
noclegowe), kuchnia i łazienka. Powierzchnia wymaga odświeżenia i uporządkowania.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi:
2000,00 zł netto miesięcznie w miesiącach od czerwca do września+ media – okres, w którym przebywają tam pracownicy, a od
października do maja 100,00 zł netto miesięczne – nieruchomość niewykorzystywana przez Najemcę.
Do wyłonienia najemcy wystarczy złożenie jednej oferty i zaoferowanie stawki czynszu nie niższej od stawki wywoławczej Jeżeli uczestnicy
konkursu ofert zaoferują tą samą wysokość czynszu najmu, Wynajmujący przeprowadzi między tymi uczestnikami licytację.
Tryb najmu: przetarg

Okres najmu: 15 stycznia 2021 r. na 3 lata.
Wadium: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100) – tytułem: przetarg pokoje Łazy
Postąpienie: nie mniej niż 1% stawki wywoławczej
Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można
się zapoznać kierując maila z prośbą o przesłanie projektu umowy na adres: daria.pryciak@poczta-polska.pl
Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „ przetarg pokoje Łazy” należy składać
do dnia 12 stycznia 2021 do godz. 11ºº drogą pocztową (liczy się data wpływu) na adres: Poczta Polska S.A. Region Pionu
Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami miejscowość Szczecin Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin pok. 137
sekretariat.
Termin otwarcia ofert bez obecności Oferentów: dnia 12 stycznia 2021 do godz. 11:30 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:
1. Złożenie pisemnej oferty z zaproponowaną miesięczną stawką czynszu,
2. złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu faktycznego przedmiotu przetargu oraz treści projektu
umowy najmu.
3. załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium (oryginał lub kopia).
4. 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 § 6 ust. 1 umowy
najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji 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 złożona przez innych uczestników konkursu ofert, 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. 504-222-943

lub 723-239-264

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.

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.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin
Telefon: 91 440 13 40 lub 723-239-264

Dział Administrowania Nieruchomościami
Adres: Koszalin, Andersa 22
Telefon: 504-222-943

