Przemków, 9 marca 2010

BURMISTRZ PRZEMKOWA
ogłasza
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 66,12 m2 składającego się z jednego pomieszczenia
położonego w budynku Piotrowice 89 na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2
obręb Piotrowice, gmina Przemków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej
KW 31517
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 208,20 zł + podatek VAT 22%
Oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna.
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
je bez zastrzeżeń.
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5.Sposób zagospodarowania nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć kopie dowodu wniesienia wadium.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg na dzierżawę lokalu
użytkowego o powierzchni 66,12 m2 położonego w Piotrowicach 89” do dnia 8 kwietnia 2010 r.
do godz. 15:00 w Punkcie Informacyjnym- Kancelarii na parterze Urzędu Miejskiego w
Przemkowie.
Część jawna- otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10.00 w dniu 13 kwietnia 2010 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25- sala sesyjna (pokój numer 27).
Wadium płatne w wysokości 20 % wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego najpóźniej do dnia
8 kwietnia 2010 r. wyłącznie gotówką i środkami pieniężnymi na konto Urzędu Miejskiego w
Przemkowie Nr 47 8653 0004 0000 0000 0101 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Przemkowie.
Do zaoferowanego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Postąpienie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Z chwilą nie przystąpienia do zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz
Wydzierżawiającego.
Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju Nr 24 tut. urzędu lub telefonicznie
(076)8319305.
Burmistrz Przemkowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert.

