
 
OGŁOSZENIE 

 
Miasto Konin w imieniu i na rzecz którego działa  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

62-500 Konin ul. M. Dąbrowskiej 8  
 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na : 
 
najem lokalu użytkowego  o powierzchni 85,30 m2 plus przynależne do lokalu piwnice                             

o powierzchni 62,92 m2 w budynku przy ul. Wiosny ludów 15 w Koninie   
 

Cena wywoławcza miesięcznego najmu 1 m2 pow. użytkowej lokalu wynosi: 

• pomieszczenia o powierzchni użytkowej  85,30 m2: 18,00 zł/1m2 słownie: 
osiemnaściezł  + równowartość  obowiązującego podatku VAT, 

• pomieszczenia piwnic o powierzchni 62,92 m2: 3,60 zł/1m2 słownie: trzyzł60/100    
+ równowartość  obowiązującego podatku VAT.                                                                                                                 

Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu oprócz czynszu opłaty dodatkowe za: wod.-
kan. , wywóz odpadów komunalnych. 

 

Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na najem lokali zobowiązani są do wniesienia 

wadium w wysokości  1762,00 zł. 

Wadium należy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa do dnia 10.06.2019r. do godz. 9.40 lub przelewem 

na konto w Getin Noble Bank S.A. nr 31 1560 0013 2015 2804 6127 0003 do dnia  07.06.2019r. do 

godz.15.00.  

 

Szczegółowy tryb postępowania przetargowego oraz warunki najmu lokalu określa Opis istotnych 

warunków postępowania przetargowego , który można pobrać w siedzibie Przedsiębiorstwa 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie, pok. 117 w godz. od 8:00 do 14:00 /w dni robocze/ lub na stronie 

internetowej Przedsiębiorstwa. 

 

Zainteresowani przetargiem winni złożyć oferty pisemne w terminie do dnia 10.06.2019r. 

do godz. 10:00 w pokoju 117 w siedzibie przedsiębiorstwa  62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019r w siedzibie Wynajmującego, bez udziału oferentów. 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie przedsiębiorstwa i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.  

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (63) 242-82-76 wew.133 w godz. 

od 8:00 do 14:00. 

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które:  

   - zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa lub Miasta  

     Konina,  

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 


