
Zarząd Kujawskiej §półdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na rvynajem lokalu garażu Nr 2 o powierzchni użYtkowej

iłrsą Ń zlokalizowanego przy ul.'Wojska Polskiego 59 na Osiedlu Rąbin w Inowrocławiu.

przetarg odbędzie się w dniu tg.lż,żOżz r. o godzinie 1100 w biurowca Zarządu Spółdzielni
w Inowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.
Warunkięm przysiąpieni a do przetargu jest wpłacenie wadium na konto §półdzielni rr 95 1240 1196

1111 0000 ilĄ ąqgz w pKo Bp SA oddział, w Inowrocławiu. Wadium wynosi równowartoŚÓ

trzykrotnego miesięcznego czynszuwg wywoławczej ceny jednostkowej netto, tj. 212187 zl.
Dowód wńiesienia wadiurn ptzez ułzęstnika ptzetargu podlega ptzedłożeniu komisji przetargowej

przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadiumo w pizypadku oferenta, który wygra ptzetatg,będzie za|iczonę na Poczet kaucji*,

bębącej finansowym Żabezpieczeniem garażu, której wysokośó okręślona jest w umowie najmu.

nÓ"Órtuły. u.r"rtniko. pr)etargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazanY rachunek

bankowy.
*wysotoie kaucji wynosi równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu i zależy od stawki wynegocjowanej

w przetargu. oferint, 1to.y loygra przetarg jest zobowiązany do wpłacenia różnicy kaucji do dnia PodPisania umowY,

1(aucja piol.gu zwrotowi iu .iąiu ił ani JO zdania garażu, po potęceniu należności obciążającyoh Najemcę, w kwocię

oclpowiacta.iąó j _ przy.jętemu p,ry 1..1 wplacetritt - procentowi ozynszu oborviązulącego w dniu jej rvYPłatY.

Ieźcli nferenf nrlr-rrówi nnrlnisania lrmowv tlaitrru lokalu na warunkąqh,_!]a ktśllY0b-w

wadiunr przepada lra rzecz Spółdzielni.

Wywoławcza cena jetlnostkowa netto czynszu najmu wynosi: 4,,88 z|lmz

Powyższa cetla llie obejrnuje:
1) poclatku od nieruchonrości - od gruntu i budynku -ż,87 zł,

2) zaliczki na pokrycie kosztów celrtralnego ogrzewalria _ 51 ,7 5 zl
Zaliczkapocllega rozliczeniu koticowelnu po odczytarriLr podzielników kosztów.

3) zużycia eilergiielektryczrte1- wg wskazań licznika, Unrowę na dostarczanie energii elektrYcznej

ttajenlca bezpośredrrio zawiera z dostawcą tej energii.

4) podatl<u VAT
powyższe składniki opłat ocl l) do 4) są rliezalezlle od Spółdzielni i obciązają najerncę.

Skłainiki te zostały ltstalone wg aktLlalrrych wysokości netto w skali miesiąca,

o wysokości postąpienia clecyJują uczeŚtnicy przetargu, ztym że postąpienie nie moze wynosió rnniej

riżO,ż0 złlm2.
przetarg jest waztry bez względu na liczbę uczestllików, jeżeli chociaz jeden uczestrrik Przetargtl

zaoferował co rrajnrniej jedno postąpierlie powyżej ceny wywoławczej,
Spółdzielnia moze odwołaó przetarg bez podania przyazyny.

W siedzibie Spółclzielni w pokojti nr 317 wyłozony jest do wglądu projekt urnowy zawierającY

podstawowe warunki umowy najmu,
b.red pr"ystąpieniern do i.reiargu oferetlci zobowiązani będą podpisać oświadczenie dotYczące

wytaża-lia zgody nu ptzetwarzatlie danych osobowyclr do celów związat"rych przetargiem (zgodnie z

art.24 ust, 1 ustawy o ochr. danych osobowych).

W związku z proceclttrą pocl kątenl obowiązków stosowatria ustawy AML Spółctzielnia informuje, ze:

1) ofefta nroże zostad-odrzttcotla, ieśli jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi PrzePisatni,
w tynr ustawą o AML.

ż) oreity i oferenci nrogą pocllegać badanitt co do występującyclr wobec iclr ofefty, cecli transakcji

oraz ich jako oferenńw czynników tyzyka fitlatrsowego w zakresie przeciwclziałania Prarriu

pieniędzy oraz fi lratlsowaniu terroryztrrtt.

Kujawskiej S



 
 

Inowrocław, dnia 19.12.2022r. 

 

Przetarg na  garaż nr 2 przy  ul. Wojska Polskiego 59  pow. uż. 14,54 m.kw. 

 

Rozstrzygnięcie 
 
Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni w składzie : 
 

1. Lidia Konieczka 
2. Magdalena Świątek 
3. Przemysław Mach 

 
 
Do przetargu w dniu 19.12.2022r. na wynajem garażu nr 2 przy  ul. Wojska Polskiego 59 
zgłosiła się  1 osoba ,  przetarg został  rozstrzygnięty. 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., 
poz.1000) odstąpiono od publikacji protokołu przetargu. 
 
 
        Zarząd 
      Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
          w Inowrocławiu 


