
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH”  

w POZNANIU 

61-148 POZNAŃ os. PIASTOWSKIE 16 
 

ogłasza przetarg ofertowy 
 

na dzierżawę części działki o powierzchni ok. 1 500 m2, 

działka nr 2/8, obręb 6, arkusz 36 na osiedlu Polan w Poznaniu 

Umowa na czas określony. 

wyłącznie na myjnie samochodową – inwestor zobowiązany będzie do: 

 uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, 

 doprowadzenia wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia myjni 

samochodowej, 

 nasadzeń krzewów o wysokości min. 1,5 – 2 m w pasie od strony budynków 

mieszkalnych, 
 

Stawka wywoławcza czynszu 3,00 zł/m2 + VAT. 

 do czasu uzyskania pozwolenia na budowę nie dłużej niż przez 6 miesięcy,  

czynsz nie będzie pobierany, 

 w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia inwestycji, czynsz 

płatny będzie w wysokości 50% zaproponowanej stawki w ofercie przetargowej  

(nie dłużej niż 6 miesięcy), 

 od momentu uruchomienia myjni, czynsz będzie naliczany zgodnie z złożoną ofertą 

przetargową.  
 

Wadium w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł) jest płatne gotówką w kasie 

Spółdzielni (czynnej w pn. w godz. 1000 - 1600 a od wt. - pt. w godz. 1000  - 1400)  w terminie 

do dnia 08.09.2017 r. 
 

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 118 

(kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg na dzierżawę części działki  

o powierzchni ok. 1 500 m2, działka nr 2/8, obręb 6, arkusz 36 na osiedlu Polan w Poznaniu” 

w terminie do dnia 08.09.2017 r. 
 

Oferta musi zawierać: 

a) dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy), 

b) NIP, PESEL, 

c) adres do korespondencji, numer telefonu, 

d) oferowaną wysokość netto czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni terenu,  

e) określenie powierzchni dzierżawy terenu, 

f) potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia), 

g) oświadczenie o zaznajomieniu się ze stanem zagospodarowania terenu, 

h) oświadczenie o zaznajomieniu się z obowiązującym wzorem umowy dzierżawy, 

i) oświadczenie – zgoda na przeglądanie i przetwarzanie informacji gospodarczych  

w Krajowym Rejestrze Długów, 
 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2017 r.  

Przetarg nie podlega Ustawie „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29.01.2004 roku. 

Wybór oferty następuje zgodnie z §17 „Zasad wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy 

terenu”. 
 

Wadium wybranego oferenta przechodzi na poczet kaucji stanowiącej 3-krotność 

miesięcznego czynszu. 
 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 
 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pokój  

nr 222,  tel. 061 87 90 411 w. 359, 360, 361  w godzinach 7 00 – 15 00. 

 

11.08.2017 


