
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PUŁTUSK SP. Z O . O. 
OGŁASZA W TRYBIE ART. 70 1 KC 

II - gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
NA NAJEM LOKALU U ŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 48,00 M 2

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO PUŁTUSK Sp. z o. o.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal u żytkowy poło żony w Pułtusku przy ul. Aleja Wojska Pol-
skiego 9 o powierzchni u żytkowej 48,00 m 2 składaj ący si ę z dwóch pomieszcze ń. Lokal wy-
posażony jest w instalacje wodno – kanalizacyjn ą i elektryczn ą. Lokal przeznaczony jest do

działalno ści handlowej lub usługowej.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokal-
nej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Termin przetargu; 21 marca 2017 godz. 13 00

Miejsce przetargu - sala konferencyjna Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z
o.o. w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 17

Cena wywoławcza czynszu najmu za jeden miesiąc wynosi 1200 zł (netto) plus należny podatek
VAT. 

 

Podana cena czynszu nie obejmuje:
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i odbiór nieczystości stałych,
Wszelkie prace adaptacyjne przystosowania pomieszczeń Najemca może przeprowadzić za zgo-

dą Wynajmującego, we własnym zakresie i na własny koszt. Termin zapłaty czynszu miesięcznego
i opłat eksploatacyjnych - do dnia 10-go każdego miesiąca.

Czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu jednorazowo w ciągu roku z dniem 1 stycznia każdego
roku o 0,7 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP obowiązującej w tym roku.

Najemca, wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest w terminie do dnia podpisania umowy,
wpłacić kaucję zabezpieczającą wszelkie zobowiązania finansowe najemcy w wysokości trzykrotne-
go miesięcznego czynszu, określonego według wylicytowanego w przetargu czynszu. Kaucja bę-
dzie złożona u Wynajmującego w formie depozytu i będzie podlegać zwrotowi po ustaniu stosunku
najmu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
-  wpłata  wadium  w  wysokości  1200  zł,  na  rachunek  TBS  Pułtusk  Sp.  z  o.  o.  w  PKO BP

nr 74 1020 1592 0000 2802 0253 7520 oraz przedstawienia dowodu wpłaty.
- złożenie oświadczenia o zamierzonym rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej, 
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu przed wpłaceniem wa-

dium.
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z umową najmu.
- złożenie projektu (opisu) planowanych prac adaptacyjnych
-złożenie pisemnego oświadczenia o wykonaniu wszystkich robót remontowo – budowlanych oraz

wszelkich ewentualnych napraw w lokalu we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, bez pra-
wa zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku najmu i
zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Ww. dokumenty należy przedłożyć najpóźniej do dnia 20 marca 2017 w sekretariacie Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego Pułtusk przy ul Białowiejskiej 17

Ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Pułtusku przy ul. Aleja Wojska Pol-
skiego 9 można zapoznać się w siedzibie TBS Pułtusk Sp. z o.o. w dni robocze w godzinach 900 - 1400 . 

Lokal można oglądać do dnia 17 marca 2017 r.  w dni robocze w godzinach 900 - 1400 po wcze-
śniejszym telefonicznym umówieniu się.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalnie co 50 zł powyżej ceny wy-
woławczej.

Przetarg uważa się za ważny jeżeli nastąpiło choć jedno postąpienie.
Najemca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie

30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu z tytułu

najmu.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzy-

gnięciu przetargu na wskazane przez oferenta konto.
Wadium przepada na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o. w przy-

padku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Towarzystwie  Budownictwa  Społecznego  Pułtusk

Sp. z o. o. Tel. 23 692 33 93
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.


