
Kłodzko 12.12.2006

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku
ul. Jana Pawła II Nr 4

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej
geodezyjnym numerem 7, AM – 2 Nowe Miasto o powierzchni 1270m2 stanowiącej plac
przy szkole od ul. Kościuszki

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest parking położony w Kłodzku przy ul. Jana Pawła II Nr 2
mieszczący się w granicach posesji Szkoły Podstawowej Nr 3, ograniczony od ulic Jana
Pawła II i Kościuszki żywopłotem oraz w odległości 3 metrów przy całym budynku –
kuchnia

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot umowy wynosi 1000 zł netto +
22% VAT.

Cel umowy:

Dzierżawa gruntu w celu prowadzenia parkingu, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej przez podmiot.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony tj. na jeden rok

Czynsz dzierżawy:

Czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu do każdego 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który wystawiona będzie Faktura VAT.
Czynsz może być waloryzowany o stopień inflacji w okresach nie krótszych niż 1 rok
Dzierżawca zobowiązany będzie do:
- użytkowania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, a w szczególności:
sprzątania placu, uzupełniania ubytków w nawierzchni, dbania o czystość i porządek na
terenie bezpośrednio przyległym do granic wytyczających granicę posesji (zamiatanie,
odśnieżanie, posypywanie piaskiem i usuwanie zanieczyszczeń)
Konserwacja i bieżące remonty parkingu wykonywane będą przez Dzierżawcę na jego
koszt

Wadium: 2000 zł
Postąpienie przetargowe wynosi 100 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia Wadium w pieniądzu przelewem
na konto Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku prowadzone przez Bank Zachodni WBK 
o/ Kłodzko nr 57109023270000000594004283 do dnia 27.12.2006r. na dwa dni przed
przetargiem za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuję się datę uznania rachunku
szkoły. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na
poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium
przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na piąty dzień po
zamknięciu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2006r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali nr 7
(budynek A)



Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „przetarg dot. dzierżawy parkingu przy ul.
Kościuszki”, w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3, pokój nr 10 w godzinach od 8:00
do 15:00, do dnia 27.12.2006r. (dwa dni przed przetargiem). 

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń 
4) zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (aktualne), a w przypadku

osób prawnych wypis z KRS, 
5) oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę nieruchomości brutto,
6) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek ofert.

Informacji na temat przetargu udziela p. Maria Majoch, tel. 074 867 28 39
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