
Belsk DuLy, dnia2 grudnia 2013r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA NAJEM LOKALU BIUROWEGO

w6jt Gminy Belsk Duzy oglaszaprzetargustny nieograni czony na najem lokalu
biurowego o powierzchni uzytkowej 4gJ5 mr-znajdii?cego rig nu parterze
budynku mieszkalno-biurowego prz! ul. Modrz.*io*.i lb w Belsku Duzym.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce tr 9ll9 o iowierzchni 0, 1559 m2,
kt6rego wlasno5d uregulowana jest w ksigdze wieczystej Nr Kw
RA1c/00045804l7,prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Gr6jcu. Lokal stanowi
wlasnoSi Gminy Belsk Dury i jest wyposazony w energig elektrycnq, centralne
ogrzewanie, instalacjg wodno-kanalizacyjn4, mozliwoSZ podlqcienia do sieci
telefoniczrej.

Najem zostanie zawarty na okres l0lat.
Przetarg odbgdzie sig w dniu 3 sfyczni a 2014r. o godzinie l0oo w sali

konferencyjnej urzgdu Gminy Belsk Duiy ul. Kozietulikiego 4.
Stawka wywolawcza crynszu za I m2 powierzchni biurowej loialu miesigcznie
wynosi 19,50 zl ( slownie: dziewigtnaScie 50/100 zlotych). 

-Stawka 
nie obLjmuje

naleznego podatku VAT. Najemcg poza crynszem oAciqzaJqwydatki n riqzani z
uttrymaniem lokalu: ogrzewanie, woda, kanalizacju, Smieci, energia elektryczna
itp.
wysoko66 postqpienia ustala sig na r zllm2lub wielokrotnos6.
wadium w wysokosci 200,00 zl /slownie: dwiedcie zlotycw winno byi
wniesione w pieniqdzu najp6zniej do dnia 30 grudni aZ}t3r.na konto Urzgdu
63 9116 0001 0000 0198 2000 0001 Bank spZtazietczy Belsk Dury.

Dow6d wni esieni a wadium przez ucze stnik a przetar gu podl e ga
pr zedloheniu komi sj i przetar gowej przed otwarci em pr zetar gv.

wadium wplacone przezuczestnika, kt6ry przetargwygral zostanie
zal.iczone na poczet ceny czynszu.najmu. Uchylenie sig od ,iiarciaumowy
najmu spowoduj e przepadek wadium.

. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwr6cone
niezwlocznie jednak nie p6zni ej nizprieduptywem 3 dni.

w6jt moze odwolai przetarg z waznycir powod6 w, o czympowiadomi
niezwlocznie w formie wlasciwej dla ogloszenia przetargu.

Blihsze informacje udzielane sg w LJrzgdzii Gmin! Belsk Duzy ul.
Kozietulskiego 4, pok6j nr 24lub pod nr teleibnu (4g) 66 rl27r w 132.

Ogloszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogloszeri
urzgdu, atal<ze na stronie internetowej BIp urzgdu Gminy netst<-ouzy
www.bip.belskduzy.pl


