OGI-,OSZENIE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na
sig
okres trzech lat lokalu u2ytkowegoo powierzchni u2ytkowej 33,00 mt, mieszczqcego
w budynku komunalnym poloZonym przy ul. 11 Listopada 117 w Jgdrzejowie.Lokal
wyposaiony jest w instalacje: elektryczn1 i wodno - kanalizacyjn4. Ceng wywolawcz4
czynszu z

najem przedmiotowego lokalu ustala sig na 420100zl netto w stosunku

miesigcznym.
PrzeLargodbgdzie siE dnia 22 marca 2018 roku o godz. 9oo w siedzibie Urzqdu
Miejskiegow Jgdrzejowieul. 11 Listopada33a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udziahu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczej t.j. 84,00 zl, najpó2niej na 3 dni przed terminem przetargu w kasie Urzqdu
Miej skiego w .lgdrzejowie lub na konto Urzgdu w Banku Spótdzielczym w Kielcach
Nr 95 8493000402100059 l22l0011.
OllEdrzejów
Komisja przetargowaprzedotwarciemprzetargupotwierdzawniesieniewadiumprzez
komisji
uczestnikówprzetargu.Przed otwarciem przetargujego uczestnikwinien przedloZyÓ
przetargowejdowód tozsamoéci.W przypadku,gdy uczestnikiem przetargujest osoba inna
niz osoba fizyczna. osoba upowazniona do reprezentowaniauczestnikapowinna przedlo?yÓ
do wgl4du aktualnywypis z Krajowego RejestruS4dowego,a osobaprowadz4cadziaLalnoíó
gospodarczej.Jezeliuczestnik
gospodarcz¡zaSwiadczenieo wpisie do ewidencji dziahalnoSci
jest

reprezentowany przez pelnomocnika, konieczne jest

pelnomocnictwa upowazniaj4cego do

dzialania na

przedlolenie oryginalu

kahdym

etapie postqpowania

przetargowego.
Wadium zalicza sig na poczef czynszu uczestnikowi, który przelarg wygral oraz
zwÍaca sig pozostalym uczestnikom przetargu,najpóZniej w ci4gu trzech dni od dnia
odwolanialub zamknigcia przetargu.Wadium ulegaprzepadkowina rzeczwynajmuj4cegotj.
Gminy Jgdrzejów, w razie uchylenia sig uczestnika, który przetarg wygral, od zawarcia
umowy.
Do wylicytowanej kwoty czynszv doliczasig podatekVAT wg obowiqzui4cejstawki,
która obecnie wynosi 23 70. Niezalehnieod czynszunajeTgu zobowi4zanybgdzie uiszczaó
nastgpuj4cenaleZnoéci: podatek od nieruchomoSci,oplatg za dostawg wody, energii
elektrycznej,za wywóz nieczystoScistalychoruz odprowadzanieécieków.

DIa zabezpieczeniaroszczeh wynajmuj4cego z tytulu czynszu, najemca wyloniony
w przetargu zobowi4zany bgdzie do wplacenia kaucji w wysokoÉci trzymiesigcznego
wylicytowanegoczynszubrutto. Kaucja podlegaóbEdziezwrotowi w terminie 14 dni od dnia
wygainiEcia lub rozwiEzaniaumowy najmu, po pomniejszeniu ewentualnychzaleglo5ci
z tytulu czynszu.
Dodatkowe

informacje molna uzyskaó pod numerem telefonu (41) 386-10-10

wew. 155w godzinach
od 7.30do 15.30.
Z upowasnieriiaBurmlstrza
SekretErz, ürntny
mgr Renctta Kautlnrska

