Zarząd Kujawskiej Spółdzie! ni M ieszkaniowej w l nowrocławl u
A!. Kopernika 7

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynaiem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 29,20

zlokalizowanego przy ul. 700,1ecia 18 w Gniewkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. o godzinie 11.30
lnowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.

m2

w biurowcu Zarządu SpółdzieIni

w

'1
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 95 1240 1 196 1 1 1 0000 1341 4982
czynszu wg
miesięcznego
w banku pro-np'sA oddział w ln-owrocławiu. wadium wynosi równowartośó trzykrotnego
wywoławczej ceny jednostkowej netto, tj. 854,98 zł,

Dowód wniesienia wadium pŹez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji Pzetargowej Pzed otwarciem
przetargu.

Wpłaco-ne wadium, w przypadku oferenta , który wygra przetarg, będzie zaliczone na .poczet kaucji*, będącej finansowYm
zabezpieczeniem iokalu,'ńtore.; wysokośó oxrestohi je'st w uńowle najmu. Pozostałym uczestnikom Przetargu wadium

zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy,
*\Arlsokośó kaucji wynosi równowańość tzykrotnego miesięcznego czynszu i. zależy od stawki wynegocjowanej w
p,r'etargu. ofereńt, r'tory wygra przetarg ;est zouońiązany do wpłacenia różnicy kaucji do dnia PodPisania umowY.
kaucja-podlega zwrotońi w'ciągu tł onióa zdania lolialu,-po potiąceniu naleznościobciążającYch Najemcę, w kwocie
jej wYPłatY.
oopowijoające1 - przyjętemu pEy jej wpłaceniu - procentowi czynszu obowiązującego W dniu

Jeżeli oferent odmowi podpisania umowy najmu lokalu na warunkach, na ktorych wYgrał Przetarg, wadium
pzepada na zecz Społdzielni.
Wywoławcza cena jednostkowa netto czynszu najmu wynos!: 9,76 Ą.lmz
Powyższa cena nie obejmuje:

- podatku od nieruchomości -od gruntu i budynku - 59,11 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 5,26 zł

- opłaty-odpady komunalne - wg złożonego zgłoszenia zapotrzebowania
- opłaty stałej centralnego ogrzewania - 24,85 zł

- zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych centralnego ogrzewania,73,96 zł.
Zaliczkawnoszona w sezonie grzewczym, tj. Ód września Oo łńietnń i podlega rozliczeniu końcowemu

Po odczYtaniu Podzielników

kosztów

- zużycia zimnej wody- wg wskazań wodomierza
- zuzycia"nergii eleńryńej - wg wskazań licznika energii elektrycznej (umowa podPisana indYwidualnie z
dostawcą energii elektrycznej)
- podatku VAT
powyższe składniki opłat, które są niezależne od Spółdzielni obciążają najemcę i ustalone zostałY w9 aktualnYch
wysokości netto w skali miesiąca
o wysokościpostąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie moŻe wYnosic mniej niŻ
.

0,20 złlm2.

przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jezeli chociaż jeden uczestnik Przetargu zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Społdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny.
w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 317 wyłozony jest do wglądu projekt umowy zawierający podstawowe
warunki umowy najmu.

przed pzystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani będą podpisaÓ oŚwiadczenie dotYczące wYraŻenia
zgody ńa irzeiwa zanie danych oŚobowych do celów związanych z pzetargiem (zgodnie z arl.24 ust. 1 ustawY
o ochr. danych osobowych).
Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związ\u_ _z ogłoszonYm stanem ePidemii
(Dz. U z dnia 20,03,2020 r. poz.49l) z uwagi ia zakażenie wirusem SARS-Cov-2 (coVID-l9) informujemy, Że:

1)

Osoby

uczestnicząóe w

przetargu

dezynfekcji

do

zobowiązane są

rąk,

2i Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zakiycie ust i nosa maseczką albo przyłbicąPrzez całY czas trwania Przetargu
oraz zachowan ie dystansu społecznego.

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w przetargach ProsimY
obŃiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wYm
czas trwania procedury przetargowej. Osoby niespełniające powyższych wymogów nie zostan4 doę
w przetargu.
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Rozstrzygnięcie
Komisja powołana przezZarząd Spółdzielniw składzie

:

lwona Sobczyk
2. paulina poświatowska
3. Marzanna kowalska
1.

przetargu w dniu 26,08,2021 r, na wyną[em lokalu uzytkowego przy
ul. 700-1ecia 18 w Gniewkowie zgłosiłysię ,,, .,U., osobale€,eby: olóh

Do

przetarg

Zgodnie

z@nie
z

ustawą

został rozstrzygnięty.

o ochronie danych

osobowych(Dz. U.

odstąpiono od publikacji protokołu przetargu.

z 2002r,, nr 101,poz,926)
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