POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Lokal użytkowy o powierzchni
38,30m2
Ul. 1 Maja 6, Barlinek
(Koszalin, województwo zachodniopomorskie)

Przedmiot wynajmu:
Lokal użytkowy o powierzchni 5438,3 m2 zlokalizowany na II piętrze
budynku przy ul. 1 Maja 6 w Barlinku
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi:
21,70zł/m2 netto miesięcznie tj.: 831,11 zł netto miesięcznie
Okres wynajmu: od 1 stycznia 2021 r. na czas nieokreśłony
Tryb wynajmu: przetarg pisemny
Termin

składania

do godz.

ofert:

dnia

22

grudnia2020

roku

1100

Wadium: 2 044,54 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści cztery zł
54/100)
Postąpienie: nie mniej niż stawka wywoławcza

Barlinek, 1 Maja 6

Opis przedmiotu wynajmu:

Wynajmowi podlega lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej o powierzchni 38,30m2, który zlokalizowany jest na
II piętrze budynku przy ul. 1 Maja 6 w Barlinku.

Opis przedmiotu wynajmu:

Wynajmowi podlega lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej o powierzchni 38,30m2, który składa się
z 2 pomieszczeń i przedsionka. Pomieszczenia te zlokalizowane są na II piętrze budynku przy ul. 1 Maja 6 w Barlinku

Opis przedmiotu wynajmu:

Wynajmowi podlega lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej o powierzchni 38,30m2, który składa się
z 2 pomieszczeń i przedsionka. Pomieszczenia te zlokalizowane są na II piętrze budynku przy ul. 1 Maja 6 w Barlinku

Opis nieruchomości:
Miejscowość
Ulica, nr budynku
Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu
Nr działki ewidencyjnej,
obręb

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

BARLINEK
1 MAJA 6

38,30 m2

582

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW SZ1M/00024219/9

Stan prawny gruntu
Wieczyste użytkowanie

LOKALIZACJA
Budynek, w którym usytuowane jest pomieszczenie biurowe przeznaczona do wynajmu, jest budynkiem administracyjno-biurowym, dwukondygnacyjnym. Przedmiot najmu
znajdujący się przy ul. 1 Maja zlokalizowany jest blisko centrum i jest dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami miasta.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NAJMU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 38,30 m2,
ZLOKALIZOWANYCH JEST NA II PIĘTRZE BUDYNKU PRZY
UL. 1 MAJA 6 W BARLINKU
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący przetarg: 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: grunt pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 38,30 m2, zlokalizowanych jest na II
piętrze budynku przy ul. 1 Maja 6 w Barlinku – przeznaczenie powierzchni na prowadzenie działalności
niekonkurencyjnej dla działalności Poczty Polskiej S.A.
Wywoławcza stawka czynszu za najem 21,70 zł/m2 netto miesięcznie
Tryb najmu: przetarg
Okres najmu: 1 stycznia 2020 r. na czas nieokreśłony
Wadium: 2 044,54 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści cztery zł 54/100)
Postąpienie: nie mniej niż stawka wywoławcza
Stawka czynszu nie uwzględnia opłat za media.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 1100 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 22 grudnia 2020 roku do godz. 1130 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: 21 grudnia 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: „biuro Barlinek”.

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 § 3 ust. 1 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 8.00 do
14.00 tel. 502-017-121, natomiast szczegółów na temat umowy najmu w dni powszednie w godz. od
8.00 do 14.00 tel. 91-440-13-40.
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 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 38,30m 2 zlokalizowanych na II piętrze budynku w Barlinku
przy ul. 1 Maja 6.
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 najmu, który stanowi przedmiot
przetargu, a także treścią projektu umowy najmu i przyjmuję bez zastrzeżeń.
.......................................

(podpisoOferenta)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
procesu przetargowego na najem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni
38,30m2 zlokalizowanych na II piętrze budynku w Barlinku przy ul. 1 Maja 6.

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 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30:
Sekretariat Pionu Infrastruktury w Szczecinie
Al. Niepodległości 41/42
Pok. 137
70-940 Szczecin
telefon kontaktowy: 914-401-400
E-mail: sekretariat.pi.szczecin@poczta-polska.pl

