
oGŁosZENIE . PRZETARG
ZakładuGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

Miejsce przetargu: ZaŁJadGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce,

Plac Kościuszki 15 pok. nr 11,
Data przetargu '16.09.2016r godz. 9:00
Wadium w iysokości I 566,50 zł na|eŻy wpłacić do kasy ZGKiM, Plac Kościuszki 15 lub na

konto bank: PKO BankPolski SAnr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879

do dnia 14,09.2016r. Wadium przetargowe wpłacone ptzez uczestnika przetatgu, który wygrał

ptzetarg zaliczasię w poczet czynszv i opłat dodatt<o1y9|
Adres lokalu: Sokółka ul. Plac Kościuszki 8/1 (dół) działka nr |014lI3, Księga wiecrysta

B-r ls 0000396614
Termin zagospodarowania lokalu - 1 6.09.20I6t'
Powierzchnia lokalu: ' !20,5m2'
Lokal przeznaczony na działalnośÓ usługowo. handlową. Lokal w budynku wolnostojącym

położony na parterźe, składający się z 2 pómieszczefi -i. WC. Lokal wyposaŻony w instalację

wodno-kur, alizacyjną, elektrycźną i insialację c.o. Lokal częściowo posiada niewymiarową

wysokośó tj.2,30 m.
oglądanie lokalu odbywa się
nr  85 7I l22-08 w 39.

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod.',

Cena wywoławcza: wywoł aw czy miesięczny czyfisz netto 1 566,50 zt (13,00 zN.lmzx 120,50 m2)

trł"Y;J#';,e się za wainy bez wzg|ędu na ilczbę licytantów, jeŻe|i.chociaż jeden liiytant

"aof"'.'i. 
co najmniej jedno postąpienie powyiej kwoty wywoławczej miesięcznego czynsnJ netto.

o wysokości postąpie;ia decydują .,.""'tni"y przetargu, z wm, że postąpienie nie może wynosió

mnie.j niz I %o-ceny wywoław 
",ej ,,zaok'rąg\eniem do pełnych dziesiątek ńotych.

oprocz czynszlJ n4"*"u zobowiązany.lest pokrywaó opłaty za media oraz podatek od

nieruchomości.
Wylic1.towana kwota miesięczne go czyns^Lnetto zostanie powiększona w umowie o obowiązujący

podatek VAT.
c,i*,najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne ptzeznajemcę za dany miesl4c do ostatniego dnia

uńaegomiesiąca w ńasieŻorivt tuu na konto wynajmującego w banku: PKo BaŃ Polski SA

nt I7 IO20 1332 0000 1802 0983 5879' W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący

obciąiy naj emcę odsetkami.
Umowa najmu zostanie za.watta rn czas nieokreślony' Regulamin przetatgu oraz projekt umowy

najmu do wglądu w siedzibie ZGKiM Sokółka.
Podpisanie umowy z osobą, ktora wygr d,aprzetargnastępuje nie pózniej niz w ciągu 3 dni od dnia

przetargu.
Zasady waloryzacji crynszu: stawka czynszłL podlega rocznej waloryzacji o wskar:źnik wzrostu

cen i usług ogłószońy p,ż",Prezesa GUS po l6-tym lutego każdego roku.

w p,'ypa-ati niepodpisania umowy z pt.yczyfl nieza1eŻnych od orgarizatoru przetargv wpłacone

wadium ulega p,""puit.o*i. osobą która przetafg wygra' zobowiązanabędzie przed podpisaniem

umowy najńu.do'wpłacenia kaucji w wysokośói stanowiącej równowartośó jednomiesięcznego

czynsDJ, Kaucja powinna byó wniesiona wpieniądzach..
Zistr ze ga s i ę |rawo uni eważni e nia przetar gu b ez p o dania przy czy rL,

Sokółka, łf .oa.zorc,.


