Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu na najem miejsc postojowych - przetarg pisemny ograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu („Spółka”) ogłasza:
przetarg pisemny ograniczony
na wyłonienie 38 najemców miejsc postojowych, znajdujących się na terenie nieruchomości, położonej przy ul. kadm.
W. Steyera 11 i 13 w Świnoujściu, w tym:
1) 20 miejsc zlokalizowanych jest na terenie nieruchomości,
2) 18 miejsc zlokalizowanych jest w garażu budynku mieszkalnego.
1. Każda umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
2. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w terminie ważnej oferty, wypełnionej zgodnie z
warunkami określonymi w „Regulaminie przetargu na najem miejsc postojowych - przetarg pisemny
ograniczony”.
4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
1) dla wszystkich miejsc znajdujących się na terenie nieruchomości: 7,00 zł netto plus podatek VAT za 1m2
powierzchni miejsca postojowego,
2) dla wszystkich miejsc znajdujących się w garażu budynku: 11,00 zł netto plus podatek VAT za 1m2
powierzchni miejsca postojowego.
5. Ofertę w zamkniętej kopercie z nazwiskiem oferenta i oznakowanej jako: „Oferta na najem miejsca
parkingowego przy ul. kadm. W. Steyera 11 i 13” należy przesłać lub złożyć w siedzibie TBS Lokum sp. z o.o. na
adres: ul. Armii Krajowej 12 pok. 210 A (sekretariat) - w terminie do dnia 06.08.2020 r. do godz.
14.00.Uwaga! Godziny otwarcia biura w tym terminie to: 29-31.07.2020 r. oraz 05 i 06.08.2020 r. w
godzinach 8:30-15:30. Poza godzinami otwarcia biura w okresie trwania przetargu oferty można umieszczać
w skrzynce pocztowej, znajdującej się w budynku biura Spółki – skrzynka nr 210A.
6. Umowę najmu zawiera się z oferentem wyłonionym w wyniku przetargu pisemnego.
7. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania przetargowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
Powyższe ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej
www.lokum.swinoujscie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Armii Krajowej 12/210 A, 72600 Świnoujście. tel. 503-129-520.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016,
str. 1—88).
W załączeniu do pobrania i zapoznania się „Regulamin przetargu na najem miejsc postojowych – przetarg pisemny
ograniczony” wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 – ogłoszenie o przetargu,
2) Załącznik nr 2 - rozmieszczenie oraz numeracja miejsc postojowych na terenie nieruchomości,
3) Załącznik nr 3 – rozmieszczenie oraz numeracja miejsc postojowych w garażu budynku,
4) Załącznik nr 4 – Uchwała nr 9/2020 Komisji Przydziału Mieszkań TBS Lokum sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2020 r.,
5) Załącznik nr 5 - wzór umowy najmu miejsca postojowego na terenie nieruchomości, przeznaczonego dla osób
niepełnosprawnych,
6) Załącznik nr 6 – wzór umowy najmu miejsca postojowego na terenie nieruchomości,
7) Załącznik nr 7 – wzór umowy najmu miejsca postojowego w garażu budynku mieszkalnego,
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8) Załącznik nr 8 – formularz zgłoszenia do przetargu,
9) Załącznik nr 9 – oświadczenie o akceptacji faktur wysyłanych drogą elektroniczną.
10) Załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.

