Ogłoszenie
o przetargu na najem lokalu mieszkalnego

Wałcz, dnia 04.01.2021r.
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
w Wałczu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego o czynszu wolnym,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 89,56 m2, usytuowanego w Wałczu przy ulicy
gen. L. Okulickiego 29a/4.

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezesa Zarządu TBS sp. z o.o.
w Wałczu z dnia 24.01.2020r.
Przetarg odbywa się na podstawie opublikowanego wykazu o przetargu podanego do publicznej wiadomości na 14 dni przed
terminem przetargu, a następnie zamieszczonego docelowo ogłoszenia o przetargu, poprzez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w siedzibie w Urzędzie Miasta Wałcz, TBS spółka z o.o. w Wałczu oraz na stronie internetowej TBS
spółka z o.o. w Wałczu www.tbswalcz.pl, BIP Urzędu Miasta Wałcz.
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1. Przetarg odbędzie się na zasadzie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 wg regulaminu przetargu na wynajem lokali
mieszkalnych z czynszem wolnym stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.1.5.2020 Burmistrza Miasta
Wałcz z dnia 15 stycznia 2020r.
2. Stawką wyjściową (wywoławczą) jest stawka czynszu w wysokości 5,50 zł/m2 p.u., a wysokość postąpienia wynosi
0,50 zł/m2 p.u.
3. Czynsz nie obejmuje opłat za media tj. centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, gaz, energię elektryczną, oraz
za wywóz nieczystości stałych.
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( za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ) w wysokości 492,58 zł na konto
bankowe Gminy Miejskiej Wałcz w Banku Pekao S.A. I Oddział w Wałczu nr 80 1240 3712 1111 0010 3316
9834.
Uwaga! Osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium na wpłacony przez uczestnika przetarg, a nie wylicytował tego lokalu, podlega zwrotowi na podany przez niego
numer rachunku bankowego, w terminie 3 dni.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet czynszu.

INFORMACJA O LOKALU
1. Lokal usytuowany w budynku nr 4 przy ul gen. L. Okulickiego 29a w Wałczu.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 89,56 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację: wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały, elektryczną, gazową.
2. Mieszkanie znajduje się na parterze budynku.
3. Przeznaczenie lokalu: lokal na cele mieszkalne.
4. Umowa najmu lokalu zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
5. Lokal można oglądać po indywidualnym uzgodnieniu terminu z administratorem TBS sp. z o.o. w Wałczu z Panem
Zbigniewem Felskowskim.
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Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma możliwość zapoznać się z warunkami lokalowymi.
Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskiwać dochód miesięczny równy lub przekraczający 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym na jednego dorosłego członka
rodziny, a dla osób samotnych 100%.
Nakłady na modernizację lokalu poniesione przez przyszłego najemcę nie podlegają zwrotowi.
Poprzez przystąpienie do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego,
Z regulaminem (warunkami) można zapoznać się w TBS spółka
z o.o. w Wałczu
u Pana Ireneusza Karol, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 258-50-53 wew. 26.
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden oferent, który zaoferuje stawkę czynszu wyższą od
stawki wyjściowej przynajmniej o jedno postąpienie podane w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo, wycofania lokalu z przetargu, a także odwołania lub unieważnienia
przetargu w całości.
Uczestnik, który wygrał licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania
skierowania. W przypadku odstąpienia przez uczestnika od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,
z przyczyn niezawinionych przez wynajmującego, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Uczestnik
taki nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu na ten sam lokal mieszkalny.

Obowiązki uczestnika przetargu:
1.

Złożenia pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu ( zgłoszenie do pobrania ze stronki www.tbswalcz@tbswalcz.pl
w zakładce Przetargi - wynajem, sprzedaż ).
2. Zapoznania się z lokalem mieszkalnym w terminie podanym w punkcie 5 - informacja o lokalu.
3. Wniesienia wadium w sposób i terminie określonym w punkcie 4 warunków uczestnictwa w przetargu.
4. Zgłoszenia się w pokoju nr 2 w siedzibie TBS-u ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu na 0,5 godziny przed rozpoczęciem
przetargu w celu: przedłożenia zaświadczeń o dochodach gospodarstwa domowego, dowodu tożsamości, dowodu
wpłaty wadium( oryginał ),
5. Zapoznania się z warunkami przetargu i kryteriami jakie muszą spełniać osoby biorące udział
w przetargu określone w regulaminie.
Bliższych informacji na temat przetargu
można uzyskać w siedzibie TBS spółka
z o.o. w Wałczu
u Pana Ireneusza Karol, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 258 - 50 - 53 wew. 26
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy wnosić do protokółu w czasie trwania przetargu. Zastrzega się możliwość
odstąpienia od przetargu w każdej chwili.

