
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

Budynek Poczty Polskiej S.A. w miejscowości Filipów, ul. 1 Maja 1

LOKAL MIESZKALNY 

Filipów, 1 Maja 1
(gmina Filipów, powiat suwalski, województwo podlaskie)

Przedmiot  wynajmu:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,25 m2 położony na I piętrze,

składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc

Wywoławcza stawka czynszu netto:

11,58 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej 

Okres wynajmu: 36 miesiące

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 29.03.2023 roku godzina 800

Wadium: 2 058,36zł  (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 

36/100 gr.)

Postąpienie:

nie dotyczy



Opis przedmiotu wynajmu:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,25 m2 usytuowany jest na I piętrze budynku

stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni,

przedpokoju, łazienki, wc .

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego

ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Stan techniczny lokalu – dostateczny.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot

ponoszonych przez Wynajmującego kosztów, obejmujące: wodę zimną odprowadzanie

ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz centralne ogrzewanie.

Koszty zużycia energii elektrycznej Najemca uiszczać będzie na podstawie umowy

zawartej z zakładem energetycznym we własnym zakresie.



Miejscowość 
Filipów

Ulica, nr budynku 1 Maja 1

Powierzchnia budynku, w 
którym zlokalizowany jest 
przedmiot wynajmu

410 m2

Nr działki ewidencyjnej, obręb 1493

Księga wieczysta, Sąd 
Rejonowy, Nr Wydziału KW Nr  SU1S/00020155/0 powadzona przez Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg  

Wieczystych 

Stan prawny gruntu Działka Nr 1493 pozostaje w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

Opis nieruchomości:



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Filipów to wieś w powiecie suwalskim, województwie podlaskim, położone nad doliną rzeki Rospudy i południowego krańca Jeziora Kamienistego. Przez

miejscowość przebiega droga wojewódzka 652.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym. W obrębie nieruchomości funkcjonuje Urząd Pocztowy. 

W bliskim otoczeniu nieruchomości znajduje się park, plac zabaw, bank oraz sklepy. 



OBWIESZCZENIE O  PRZETARGU NA NAJEM  LOKALU MIESZKALNEGO

w miejscowości Filipów, 1 Maja 1

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Centrum Infrastruktury Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.

Miejsce składania ofert: ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok

Okres trwania umowy: 36 miesięcy

Przedmiot najmu:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,25 m2 położony na I piętrze, składa się z:trzech pokoi o powierzchniach: 1 pokój 7,35 m², 2 pokój 9,40 m², 3 pokój 17,96 m²,

kuchni 6,72 m², przedpokoju 14,22 m², łazienki 2,57 m², wc 1,03 m², Wejście od strony frontowej obiektu z ogólnie dostępną klatką schodową.

Część przynależną do lokalu stanowi pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 7,21m2.

Lokal wyposażony jest w następujące urządzenia: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Stan techniczny lokalu – dostateczny.

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi:

11,58 zł/m2 (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy za metr kwadratowy).

Stawka wywoławcza czynszu najmu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz opłat za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenia

nieczystości płynnych. Opłaty za energię elektryczną, Najemca uiszczać będzie na podstawie umowy zawartej z zakładem energetycznym we własnym zakresie.

Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie prowadzącego postępowanie w Białymstoku ul. Kolejowa 26 pokój 111 do dnia 28 marca 2023 roku do godz. 1430

z dopiskiem : ,,Wynajem – Filipów - lokal mieszkalny”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2023. o godz. 800 w siedzibie prowadzącego procedurę.

Wadium: 2 058,36 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 36/100)

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którym można się zapoznać w siedzibie Centrum Infrastruktury Ośrodka

Infrastruktury w Białymstoku przy ul. Kolejowej 26, pokój nr 111, tel. 509 023 639, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 lub u administratora obiektu w

Suwałkach przy ul. Pułaskiego 52, pok. 307, tel.: 875-675-220, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. 1. Wniesienie wadium przelewem na rachunek w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia

27 marca 2023 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce

tytułem: „Ośrodek Infrastruktury Białystok – wadium – przetarg - Filipów”.

2. Złożenie przez Oferenta pisemnej oferty, zawierającej oferowaną stawkę miesięcznego czynszu netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, wraz z

załącznikami:

• potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał lub kopia),

• oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem najmu, tj. stanem technicznym lokalu, z treścią ogłoszenia o przetargu i projektem umowy oraz,

że oferent je akceptuje bez zastrzeżeń,

• złożenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu przetargowego na najem lokalu mieszkalnego będącego

własnością Poczty Polskiej S.A.

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu Najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w projekcie umowy.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:

- jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie,

- 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 unieważnienia przetargu.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z treścią art. 777 §1 pkt 4 i

5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Okres związania stron ofertą wynosi: 30 dni.

Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Bliższe informacje oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 z Administratorem Obiektu

pod nr tel. 875-675-220. Pomieszczenia można oglądać do dnia 24.03.2023 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA 

SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. 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.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy oraz w celu oceny ryzyka związanego z zawarciem umowy, na podstawie odpowiednio

art. 6 ust. 1 lit. b lub 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.

4. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawierana jest umowa oraz mogą być rejestry ogólnodostępne (CEIDG, KRS). Kategorie

przetwarzanych danych obejmują aktualne dane zawarte w wyciągu z tych rejestrów.

5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych

dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych

w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A.

usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana udostępnić dane

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,25 m2 usytuowany na I piętrze w budynku PP SA w miejscowości

Filipów, 1 Maja 1. Czas trwania umowy najmu – 36 miesiące.

Dane uczestnika przetargu:

Imię i nazwisko /Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adres zamieszkania / Adres Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………..……

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……

NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych)………………………………………………………………………………………………………………..….…

PESEL: (dotyczy osób fizycznych ) ………….. …………………………………………………………………………………………………..………

Proponowana stawka czynszu za 1 m2 …………………………………( słownie złotych:…………………………………………………….………….………..)

Ja niżej podpisany oświadczam że zapoznałem/-am się:

1. Ze stanem technicznym przedmiotu najmu

2. Z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

3. Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia postępowania na wynajem lokalu 

mieszkalnego opisanego powyżej a w przypadku wyboru mojej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy najmu.

… ………………………..

(podpis oferenta)

Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego współmałżonka do złożenia oferty na wynajem lokalu mieszkalnego z zamiarem najmu lokalu mieszkalnego 

będącego przedmiotem  postępowania, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w drodze przetargu.

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

(podpis współmałżonka 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:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok

Telefon: 509 023 639

Administrator obiektu:

Dział Administrowania Nieruchomościami 

Adres: Suwałki, Pułaskiego 52

telefon  87 56-75-220
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