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Bialystok, dnia 31.05.2019 r.

Zlobek Miejski nr 2 w Bialymstoku

O glasza publiczny przetarg ustny nieo graniczony
na pozostaj?cy w trwalym zarz1dzie 2lobka najem czgSci nieruchomoSci w piwnicy

budynku przy ul. Rumiankowej 12

Lokal uzytkowy, ujgty w wyzej przedstawionej tabeli, przezuaczony jest na prowadzenie

dzialalnoSci handlowo - uslugowej, magazynowo - skladowej. Umowa najmu zostanie

zawartana okres 6Iattj. od 01.08.2019 do 31.07.2025r.

Przetargodbgdzie sig w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZlobkaMiejskiego

nr2w Bialymstoku,przy ul. Rumiankowej 12.

Regulamin przetargu, wz6r umowy najmu s4 wywieszone na tablicy ogloszeri

w siedzibie Zlobka Miejskiego m 2 w Bialymstoku, prz! ul. Rumiankowej 12 oraz dostgpne

na stronie internetowej 2lobka:https:llzlobek2.bialystok.pl/, w zakladce Informacje/BlP.

Do udzia\u w przetargu uprawnia wplacenie wadium przelewem na konto

nr 25 1240 1154 1111 0010 5160 3444, w terminie do dnia 13.06.2A19 ( dzierfl robocry

poprzedzaj4cy przetarg'5, a tahie przedlohenie kopii dokumentu potwierdzajqcego

dokonanie wplaf. Za datE wplaty uwahac sig bgdzie datg wptywu pienigdzy na konto

Wynajmuj4cego.

Lokal povryhszy znajduje sig w posiadaniu dotychczasowego najemcy- umowa kofrczy

sig z dniem 31.07.2019r.

Dotychczasowy najemca posiada pierwszeristwo przed podmiotem wylonionym w try-

bie przetargu, o ile przyjmie wylicytowan4 stawkg crpszrr orazwpNaci wadium w wysokoSci

i terminie okreSlonym w ogloszeniu. OSwiadczenie o przyjgciu wylicytowanej stawki naleiry

zloiry(, w dniu licytacji, po jej zakonczeniu do protok6lu.

Lp.
Pob2enie lokalu

Powierzchnia
m'

Stawka
wywolawcza za 1 m2
powierzchni uZytkowej
miesigcznie netto + podatek
vAT (23%)
(w zl)

Wadium

GV ZD

1

ul.Rumiankowa 12,

w piwnicy budynku

之lobka
315m2

5,06+1,16(VAT)=

6,22
5878 zl



W przetargu nie mog4 brai udnal osoby/podmioty gospodarcze,ktlre zalegal4wobec

ZtoabMiejskiego nr 2 w Biatymstoku z oplataniczynszowymi.

Zastrzega sig prawo do odwolania'lub zmiany oferty przetargowej oraz uniewaZnienia

przetar ga bez podani a przy cryn.

Szczeg6lowe informacje dotycz4ce w/w czgsci nieruchomoSci mohna uzyska6

w Zlobku Miejskim nr 2 w Bialymstoku - pok6j dyrektora (I pigtro) tel. (085) 661 38 15.


