OGT,OSZENIE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza trzeciprzetarg ustny nieograniczony na wynaiem
na okres trzech lat lokalu u2ytkowego o powierzchni uZytkowej 38'80 m2, mieszczTcego
sig w budynku komunalnym polo2onymprzy ul. 11 Listopada 101 w Jgdrzejowie.Lokal
wyposaZony jest w instalacje: elektryczfr1, wodno

kanalizacyin4 orarz centralnego

ogrzewania. Ceng wywolawcz4 czynszu ustala sig na 500'00 zl netto w stosunku
miesigcznym.
Przetargodbgdzie sig dnia 14 grudnia 2018 roku o godz. 9oo w siedzibie Urzqdu
Miejskiegow Jgdrzejowieul. 11 Listopada33a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzia\u w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczej tj. 100,00 zt, nqpóhniej na 3 dni przed terminem przetarguw kasie UrzEdu
Miejskiego w Jgdrzejowie lub na konto UrzEdu w Banku Spóldzielczym w Kielcach
OllEdrzejówNr 95 8493 0004 0210 0059 1221001L.
Komisja przetargowaprzed otwarciemprzetargupotwierdza wniesieniewadiumptzez
uczestników przefargu.Przed otwarciem przetargujego uczestnik winien przedlo?yókomisji
przetargowejdowód toZsamoóci.W przypadku,gdy uczestnikiem przetargujest osoba inna
niz osoba ftzyczna, osoba upowahnionado reprezentowaniauczestnikapowinna przedhoZyé
do wgl4du aktualny n.ypis z Krajowego Rejestru S4dowego,a osobaprowadzqcadzialalnoíÓ
gospodarcz1zaéwiadczenieo wpisie do ewidencji dzialalnoScigospodarczej.Jeheliuczestnik
jest

reprezentowany przez

pelnomocnika, konieczne jest

pelnomocnictwa' upowaZniaj4cego do

dziatania na

przedlohenie oryginalu

kahdym

etapie postqpowania

przetargowego.
Wadium zalicza siq na poczet azynszv uczestnikowi, który przetarg wygral oÍaz
zwraca sig pozostalym uczestnikom przetargu, nqpóániej w ci4gu trzech dni od dnia
odwolanialub zamknigciaprzetargu.Wadium ulegaprzepadkowina rzeczwynajmuj4cegotj.
Gminy Jgdrzejów, w razie uchylenia sig uczestnika, który przetarg wygral, od zawarcia
umowy.
Do wylicytowanej kwoty czynszu dolicza sig podatek VAT wg obowiqzujqcej stawki,
która obecnie wynosi 23 %. Niezaleznie od czynszu najemca zobowi4zanybgdzie uiszczaÓ
nastgpuj4cenaleZnoéci: podatek od nieruchomoSci,opiu,g za dostawE wody, energii
elektrycznej,za wywóz nieczystoScistalychoraz odprowadzanieÉcieków.
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Dla zabezpieczeniaroszczei wynajmuj4cego z tytrúu czynszu najemca wyloniony
w przetargu zobowi4zany bgdzie do wplacenia kaucji w wysokoSci trzymiesigcznego
wylicytowanego azynszubrutto. Kaucja podlegaóbEdziezwrotowi w terminie 14 dni od dnia
wygaSnigcia lub rozwi1zania umowy najmu, po pomniejszeniu ewentualnych zalegloSci
z lrfutu czynszrt.
Dodatkowe informacje moZna uzyskaópod numerem telefonu (41) 386-10-10 wew'
155w godzinachod 7.30 do 15.30.
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