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Wywo³awcza stawka czynszu, wadium:

2. Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na poddaszu budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Bogatynia przy ulicy Pocztowej 1, o powierzchni u¿ytkowej 37,30 m2.
Lokal sk³ada siê z 2 pokoi, ³azienki z w..c (poza lokalem). Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹ oraz centralnego ogrzewania. Przedmiot
najmu w obecnej chwili jest zajmowany bezumownie.
3. Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Mieroszów przy ulicy D¹browszczaków 9, o powierzchni u¿ytkowej
75,16 m2. Lokal sk³ada siê z przedpokoju, 3 pokoi, kuchni, ³azienki wraz z w.c. Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹ oraz centralnego
ogrzewania.
4. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Mieroszów przy ulicy D¹browszczaków 9, o powierzchni u¿ytkowej
41,01 m2. Lokal sk³ada siê z z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, ³azienki wraz w.c. Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹ oraz centralnego
ogrzewania.
5. Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Niemcza przy ulicy Œwierczewskiego 7, o powierzchni u¿ytkowej 45,00
m2. Lokal sk³ada siê z kuchni, 2 pokoi, przedpokoju, ³azienki z w.c. Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹, gazow¹ oraz centralnego
ogrzewania.
6. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Niemcza przy ulicy Œwierczewskiego 7, o powierzchni u¿ytkowej 55,00
m2. Lokal sk³ada siê z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju oraz w.c. (poza lokalem). Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹,
gazow¹ oraz centralnego ogrzewania.
7. Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Jordanów Œl¹ski przy ulicy Pocztowej 5, o powierzchni u¿ytkowej 98,76
m2. Lokal sk³ada siê z kuchni, 4 pokoi, ³azienki z w.c., przedpokoju, spi¿arki. Wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹ oraz centralnego
ogrzewania.
8. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Chocianów przy ulicy Pocztowej 12, o powierzchni u¿ytkowej 72,97 m2.
Lokal sk³ada siê z kuchni, 3 pokoi, ³azienki z w.c., przedpokoju. Wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹ oraz centralnego ogrzewania.
9. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. miejscowoœci Ziêbice przy ul. Kolejowej 15, o powierzchni u¿ytkowej 85,96 m2. Lokal
sk³ada siê z kuchni, 3 pokoi, przedpokoju, ³azienki oraz w.c. Mieszkanie wyposa¿one jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹ oraz centralnego ogrzewania
10. Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowoœci Mirsk przy ul. Bohaterów znad Nysy 5/1, o powierzchni uýytkowej 83,74
m2. Lokal sk³ada siê z kuchni, 2 pokoi, ³azienki z w.c., przedpokoju oraz werandy. Wyposa¿ony jest instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹ i centralnego
ogrzewania.
11. Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany na III piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A w Wa³brzychu przy ul. Andersa 140, o powierzchni u¿ytkowej 91,21 m2. Lokal sk³ada
siê z kuchni, 2 pokoi, przedpokoju, ³azienki z w.c. oraz garderoby. Mieszkanie wyposaýone jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹, gazow¹ oraz
elektrycznego ogrzewania.
12. Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na I piêtrze budynku Poczty Polskiej S.A w Wa³brzychu przy ul. Niepodleg³oœci 217, o powierzchni u¿ytkowej 32,99 m2. Lokal
sk³ada siê z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz ³azienki z w.c. Wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczna, gazow¹ oraz centralnego ogrzewania.

*Stawka wywo³awcza czynszu najmu nie obejmuje op³at eksploatacyjnych za energiê elektryczn¹, kosztów ogrzewania, gazu, zu¿ycia wody oraz op³at za wywóz
nieczystoœci sta³ych i odprowadzenia nieczystoœci p³ynnych.
Wadium nale¿y wnieœæ w gotówce, przelewem na konto w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy,
Nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 tytu³em: nie póŸniej ni¿ do

, przy czym jako termin wp³aty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu i warunków najmu zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi mo¿na siê zapoznaæ w siedzibie Pionu Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomoœci we Wroc³awiu, ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50 -900 Wroc³aw, pokój nr 206, II piêtro, tel. 71 360-39-70, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.00-15.00.

Oferty dotycz¹ce przetargu pisemnego nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie prowadz¹cego przetarg w sekretariacie (pokój 102)
z dopiskiem:

Otwarcie ofert nast¹pi w nastêpnym dniu roboczym po up³ywie terminu sk³adania ofert okreœlonego w og³oszeniu, w siedzibie prowadz¹cego procedurê, pok. 202
pocz¹wszy od godz. 10.00.

1. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S. A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie
, przy czym jako termin wp³aty rozumiany jest termin uznania wp³aty na rachunek Poczty Polskiej S.A.

2. Z³o¿enie przez Oferenta oœwiadczenia o zapoznaniu siê z treœci¹ obwieszczenia o przetargu, ze stanem technicznym lokalu przeznaczonego do wynajmu, a tak¿e
z treœci¹ projektu umowy najmu oraz przyjêciu ich bez zastrze¿eñ. Do oœwiadczenia nale¿y do³¹czyæ kserokopiê dowodu osobistego.
3. W przypadku przyst¹pienia do przetargu przez jednego z ma³¿onków, konieczne jest przed³o¿enie pisemnego wyra¿enia zgody wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu z zamiarem najmu lokalu mieszkalnego bêd¹cego przedmiotem przetargu, ze œrodków pochodz¹cych z maj¹tku wspólnego, za cenê
ustalon¹ w przetargu.
4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, osoba reprezentuj¹ca bior¹ca udzia³ w przetargu zobowi¹zana jest
do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzaj¹cych uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek
w postêpowaniu przetargowym.

Wadium wp³acone przez wy³onionego w przetargu Najemcê, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 umowy najmu. Pozosta³¹ do zap³aty kwotê kaucji
Najemca zobowi¹zany jest wp³aciæ na konto Poczty Polskiej S.A. nr konta 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 14 dni od powziêcia informacji o zatwierdzeniu
przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomoœci wyboru oferenta.
Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:
- je¿eli Oferent, którego oferta zosta³a przyjêta uchyli siê w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w ¿ycie umowy najmu,
- je¿eli ¿aden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywo³awczej.
Wadium z³o¿one przez uczestników przetargu, których oferty nie zostan¹ przyjête, podlega zwrotowi na podane konto, bezpoœrednio po dokonaniu wyboru oferty lub
uniewa¿nieniu przetargu.
Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z wy³onionym Najemc¹ bêdzie wp³ata kaucji oraz z³o¿enie oœwiadczenia o poddaniu siê
egzekucji, zgodnie z treœci¹ art. 777 § 1 pkt 4 - 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postêpowania cywilnego, dodatkowo informujemy, ¿e do zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w miejscowoœci Jordanów Œl¹ski przy ulicy Pocztowej 5 (pozycja nr 5) niezbêdna jest zgoda Ministra Skarbu Pañstwa.
Okres wi¹zania ofert wynosi 30 dni. Jedna z³o¿ona oferta wystarczy do odbycia przetargu.
Informacje na temat stanu technicznego oraz oglêdzin lokalu mieszkalnego mo¿na uzgodniæ w dni powszednie w godz. 8.00-14.00, po uprzednim kontakcie z
pracownikiem merytorycznym:
pkt 1, 2 Przemys³aw Kwiecieñ tel. 75 767 59 15
pkt 3, 4Anna Kania tel. 75 767 59 15
pkt 5 Edward Regmunt tel. 76 850 03 33
pkt 6, 7, 8 Krzysztof Karolczyk tel. 74 842 58 86
pkt 9 Sylwia Barg³owska tel. 76 850 03 01
pkt 10 Katarzyna Kwiecieñ tel. 75 767 59 15
pkt 11, 12 Józef Trybek tel. 74 842 58 86

PI we Wroc³awiu przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego Nr …. w miejscowoœci ……….,

„Oferta na najem lokalu mieszkalnego nr …. w ………....- termin .”

28 lipca 2016 roku

do dnia 29 lipca 2016
roku do godz. 14.00

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
do dnia 28

lipca 2016 roku.

Informacje dodatkowe:

Miejsce, termin i tryb sk³adania ofert:

Lokal mieszkalny mo¿na ogl¹daæ do dnia 27 lipca 2016 r.

29.07.2016 r

Lp. Po³o¿enie Powierzchnia Wywo³awcza stawka czynszu* Wysokoœæ wadium

1. Bogatynia, ul. Pocztowa 1/2 63,60 m2 9,30 z³/m21 774,44 z³
2. Bogatynia, ul. Pocztowa 1/4 37,30 m2 7,70 z³/m2 861,63 z³
3. Mieroszów, ul. D¹browszczaków 9/1 75,16 m2 8,90 z³/m2 2.006,77 z³
4. Mieroszów, ul. D¹browszczaków 9/3 41,01 m2 8,90 z³/m2 1.094,97 z³
5. Jordanów Œl¹ski, ul. Pocztowa 5/1 98,76 m2 7,37 z³/m2 2.183,58 z³
6. Niemcza, ul Œwierczewskiego 7/1 45,00 m2 8,60 z³/m2 1.161,00 z³
7. Niemcza, ul Œwierczewskiego 7/2 55,00 m2 6,80 z³/m2 1.122,00 z³
8. Ziêbice, ul. Kolejowa 15/2 85,96 m2 8,10 z³/m2 2.088,84 z³
9. Chocianów, ul. Pocztowa 12/2 72,97 m2 8,60 z³/m2 1.882,63 z³

10. Mirsk, ul. Bohaterów znad Nysy 5/1 83,74 m2 7,90 z³/m2 1.984,64 z³
11. Wa³brzych, ul. Andersa 140/5 91,21 m2 7,40 z³/m2 2.024,85 z³
12. Wa³brzych, ul. Niepodleg³oœci 217/4 32,99 m2 8,60 z³/m2 851,14 z³


