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Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wynajem
na okres trzech lat lokalu urytkowego o powierzchni uZytkowej 56,50 m2, mieszczqcego
sig w budynku komunalnym polo2onym przy ul. 11 Listopada 101 w Jgdrzejowie. Lokal
wyposa2ony jest w instalacje: elektrycz\4, wodno - kanaluacyjn4

oraz centralnego

ogrzewania. Ceng wywolawcz4 czynszu ustala sig na 700000 zl netto w stosunku
miesigcznym.
Przetarg odbgdzie sig dnia 10 maja 2018 roku o godz. 10oo w siedzibie Urzgdu
MiejskiegowJgdrzejowieul. 1l Listopada33 a,III piEtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzialu w przefargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczej tj. 140,00 zl, najpóhniej na 3 dni przed terminem przetarguw kasie Urzgdu
Miejskiego w Jgdrzejowie lub na konto Urzgdu w Banku Spóldzielczym w Kielcach
OlJg&zejówNr 95 8493 0004 0210 0059 l22l0011.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargupotwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.Przed otwarciem przetargujego uczestnik winien przedlo?yókomisji
przefargowej dowód to2samoSci.W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna
niz osoba ftzyczna, osoba upowaZnionado reprezentowaniauczestnikapowinna przeüo?yé
do wgl4du aktualny orrypisz Krajowego Rejestru S4dowego,a osoba prowadz1ca dzialalnoíé,
gospodarozEzaSwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzialalnoScigospodarczej.JeLeIiuczestnik
jest

reprezentowany przez

pelnomocnika, konieczne jest

pelnomocnictwa upowaZniaj4cego do

dzialania na

przedlohenie oryginalu

kuZdym etapie postgpowania

przefargowego.
Wadium zalicza sig na poczet czynsztr uczestnikowi, który przetarg wygral oraz
zwraca sig pozostalym uczestnikom przetargu, najpóíniej w ci4gu trzech dni od dnia
odwolanialub zamknigciaprzetargu.Wadium ulega przepadkowinarzecz wynajmuj4cegotj.
Gminy Jgdrzejów, w razie uchylenia sig uczestnika, który przetarg wygral, od zawarcia
umowy.
Do wylicytowanej kwoty czynszu dolicza sig podatek VAT wg obowiryujqcej stawki,
która obecnie wynosi 23 %. Niezaleanie od czynszu najemca zobowiqzany bgdzie uiszczaé
nastgpuj4ce naleZnoSci: podatek od nieruchomoSci, oplátg za dostawg wody, energii
elektrycznej,za wywóz nieczystoScistalych oraz odprowadzanieÉcieków.

DIa zabezpieczeniaroszczeft wynajmuj4cego z tytulu czynszu najemca wyloniony
w przetargu zobovm1zany bgdzie do wplacenia kaucji w wysokoici trzymiesigcznego
wylicytowanego czynszubrutto. Kaucja podlegaó bgdzie zwrotowi w terminie 14 dni od dnia
wyga5nigcia lub rozwiqzania umowy najmu, po pomniejszeniu ewentualnych zalegloSci
ztyfrúu czynsz'J.
Dodatkowe informacje mo2na uzyskaópod numerem telefonu (41) 386-10-10 wew.
155w godzinachod 7 .30 do 15.30.
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