POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
-

LOKALE UŻYTKOWE
SKWIERZYNA, UL. 2-LUTEGO 3
(gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie)

Przedmiot wynajmu:
Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 46,21m2 położony na parterze

Garaż o powierzchni użytkowej 52,21m2 położony na parterze

Minimalna stawka czynszu: 6,70 zł/m2/m-c (słownie: sześć złotych
70/100)
Okres wynajmu: 36 miesięcy
Tryb wynajmu: negocjacje cenowe
Wadium: nie dotyczy
Termin składania ofert: bez ograniczeń czasowych

Kliknij

Zdjęcie
budynku
i zlokalizuj
naPoczty Polskiej S.A. przy ul. 2-Lutego 3 w Skwierzynie, w którym
znajduje się przedmiot wynajmu

mapie

Opis przedmiotu wynajmu:
Lokale użytkowe usytuowane są na parterze budynku stanowiącego
własność Poczty Polskiej S.A. :
1. Lokal użytkowy z niezależnym wejściem składający się z trzech
pomieszczeń o powierzchniach 13,94 m², 5,64 m², 26,63 m²
2. Pomieszczenie garażowe o powierzchni 52,21 m² i wysokości
3,85m. Wejście poprzez wysokie dwuskrzydłowe drzwi drewniane
bezpośrednio z terenu zewnętrznego - utwardzanego.
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za energię
elektryczną - opłaty dystrybucji i obrotu:
•

energia elektryczna rozliczana będzie na podstawie wskazań
podlicznika zainstalowanego dla przedmiotu najmu przez
Najemcę. Montaż podlicznika i niezbędne przełączenia instalacji
elektrycznej, Najemca wykona własnym staraniem i na własny
koszt w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania przedmiotu
najmu.

•

Najemca będzie ponosił opłatę z góry (dystrybucja) oraz z dołu
za ilość pobranej energii elektrycznej (dystrybucja + obrót)
zgodnie z kosztami poniesionymi przez Wynajmującego, na
podstawie wskazań podlicznika. Na dzień podpisania umowy
cena 1 kWh wynosi 0,32440 zł netto + VAT. Maksymalny
możliwy chwilowy pobór energii elektrycznej może wynosić 3 kW
w układzie 1 fazowym. Opłata dystrybucyjna stała miesięcznie –
w postaci opłaty sieciowej i przejściowej dla 3kW wynosi 12,33 zł
netto + VAT.

Odbiór odpadów stałych w ramach samodzielnie podpisanych umów z
usługodawcami.

Rzut poziomy pomieszczeń

Opis nieruchomości:

Miejscowość

Skwierzyna

Ulica, nr budynku

2-Lutego 3

Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

438,90 m2

Nr działki ewidencyjnej,
obręb

działka numer 94
0002 Skwierzyna - 2

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

GW1M/00035921/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział
Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Grunt - użytkowanie wieczyste, budynki - własność Poczty Polskiej S.A.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w Skwierzynie, obręb Skwierzyna-2 przy ul. 2-Lutego 3 (działka nr 94) – w centrum miasta – w odległości około 5km od
wjazdu na drogę szybkiego ruchu S3. Przed budynkiem, w którym zlokalizowane są przedmiotowe lokale jest duży utwardzony plac manewrowy
o wymiarach około 25m x 25m, o powierzchni około 600m2 do wspólnego użytkowania z UP Skwierzyna. Od wschodu i zachodu działka graniczy
z nieruchomościami zabudowanymi budynkami biurowymi i produkcyjnymi od południowego-wschodu z drogą dojazdową do nieruchomości. Od strony
północno- zachodniej z ogrodem. Wzdłuż ulicy 2-Lutego 3 dominuje zabudowa zwarta – budynki prywatne i użyteczności publicznej. Miejscowość dobrze
skomunikowana z miastem powiatowym Międzyrzecz i wojewódzkim Gorzowem Wlkp.

•

Mapa sytuacyjna miejscowości

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami przedstawionymi na poniższych zdjęciach. Na parterze budynku, w którym znajdują się przedmiotowy
lokal użytkowy i garaż wynajęte są podobne pomieszczenia, na piętrze budynku wynajmowany jest lokal mieszkalny. W sąsiednim budynku biurowym
znajduje się placówka Poczty Polskiej S.A. UP Skwierzyna.

Zdjęcia nieruchomości

Zdjęcia pomieszczeń
lokal nr 1

lokal nr 2

OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
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 Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu oferuje do wynajmu w trybie negocjacji cenowych:
-lokalu użytkowego o powierzchni 46,21 m2
-garażu o powierzchni 52,21 m2
znajdujących się w miejscowości Skwierzyna, ul. 2 Lutego 3, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
Przedmiot najmu:
Lokal użytkowy o powierzchni 46,21 m² (z niezależnym wejściem, składający się z trzech pomieszczeń: 13,94 m², 5,64 m², 26,63 m²) oraz garaż o
powierzchni 52,21 m². Lokale wyposażone w instalację: elektryczną.
Charakterystyka nieruchomości
Nieruchomość znajduje się w centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-produkcyjno-handlowa, mieszkalna.
W sąsiednim budynku biurowym znajduje się placówka Poczty Polskiej S.A. UP Skwierzyna.
Okres trwania umowy: 36 miesięcy
Minimalna stawka czynszu netto: 6,70 zł/m2/m-c
Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz opłat za energię elektryczną.
Termin, miejsce i tryb składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego negocjacje cenowe
w sekretariacie pokój 115. Po otrzymaniu oferty zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentem (oferentami).
Informacje dodatkowe: termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie
z pracownikiem merytorycznym – tel. 502 016 503 / 61 869 71 54.
Okres związania stron ofertą wynosi 60 dni.
POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN
I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w procedurze wyłonienia najemcy
Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej ………...m2 w Skwierzynie, ul. 2-Lutego 3.
Czas trwania umowy najmu – 36 miesięcy.
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres zamieszkania/Adres Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………..……
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……
NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych ), PESEL………………………………………………………………………………..….…..

Oświadczenie:
1.
2.
3.

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze z treścią ogłoszenia o wynajmie 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:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Administratorem danych osobowych osób składających ofertę jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu wynajmowania lokali użytkowych, w tym do zawarcia Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do procesu, o którym mowa w pkt 3 i/lub realizacji Umowy, w przypadku gdy zostanie ona zawarta, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu wynajmowania lokali użytkowych, w tym do zawarcia i wykonywania Umowy.

…………………………
(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:
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
Telefon: 61 869 70 11, 61 869 71 54
E-mail: sekretariat.pi.poznan@poczta-polska.pl

Administrator obiektu
Dział Administrowania Nieruchomościami
Adres: 65-900 Zielona Góra, ul. Elektronowa 1
Telefon: 502-016-503

