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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
PARKINGI !   72 RAJD POLSKI !

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza 
nieograniczony  przetarg  ustny  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonych  w  obrębie 
miasta  Mikołajki: 

1. Oznaczenie nieruchomości:  Przedmiotem przetargu są działki gruntu położone w obrębie 
miasta Mikołajki, przy ul. Mrągowskiej (na wysokości Hotelu „Gołębiewski”), idealne na 
parkingi podczas 72. Rajdu Polski. Oznaczenie nieruchomości na załącznikach graficznych 
do ogłoszenia.

2. Przeznaczenie  działek  i  sposób  ich  zagospodarowania:  Działki  gruntu  przeznacza  się 
wyłącznie na parkingi samochodowe (bez możliwości trwałego ogrodzenia). 

3. Ograniczenia:  Umowa  dzierżawy  zawarta  będzie  na  okres  od  dnia  rozstrzygnięcia 
przetargu, jednak nie później niż 26 czerwca 2015r, do dnia 6 lipca 2015 roku.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie ZUK    
Sp. z o.o. w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej 32.

5. Cena  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  netto:  5.000,00  zł  (słownie:  pięć  tysięcy 
złotych) - za cały okres dzierżawy. 

6. Wysokość wadium:  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

7. Minimalne postąpienie: 300,00zł (trzysta złotych) 

8. Wymienione w pkt. 6 wadium  w pieniądzu winno wpłynąć na rachunek bankowy ZUK  
Sp. z o.o. w BS Mikołajki Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 lub do kasy ZUK  
sp. z o.o. Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32  najpóźniej do dnia 24 czerwca 2015r  
do godziny 9:00. W tytule wpłaty należy wpisać „wadium do przetargu - parking”.

9. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu  na poczet  czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta,  który 

wygra przetarg
b) zwrotowi  pozostałym  uczestnikom  przetargu,  którzy  przetargu  nie  wygrają, 

zostanie  zwrócone  po  rozstrzygnięciu  przetargu,  nie  później  jednak  niż  
w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania

c) przepada,  jeżeli  oferent,  który  wygra  przetarg,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy 
dzierżawy, natomiast przetarg czyni się  niebyłym 
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10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.8 
uiszczą wymienione w pkt. 6 wadium i okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, 
dowód potwierdzający jego wpłatę.
           Każda osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód  tożsamości.

a) osoby fizyczne  zobowiązane  są  przedstawić  komisji  przetargowej  przed  przetargiem 
dokument stwierdzający ich tożsamość.

b) osoby  prawne  zobowiązane  są  przedłożyć  przed  przetargiem  wypis  z  Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz aktualny dokument poświadczony notarialnie, z którego wynika 
upoważnienie przedstawicieli osoby prawnej, do reprezentowania jej w przetargu.

c) w  przypadku  kiedy  do  przetargu  przystępuje  jeden  ze  współmałżonków,  winien  
on  przedłożyć  przed  przetargiem  stosowne  pełnomocnictwo  udzielone  mu  przez 
drugiego współmałżonka do reprezentowania go w przetargu.

11. Czynsz dzierżawny podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy ZUK 
Sp. z o.o. w BS Mikołajki Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002, najpóźniej   w dniu 
zawarcia umowy dzierżawy -  przed jej  podpisaniem. Dowód wpłaty należy okazać przy 
podpisywaniu umowy dzierżawy. 

12. Podpisanie  umowy  dzierżawy  może  nastąpić  bezpośrednio  po  rozstrzygnięciu,  jednak  
nie później niż 26 czerwca 2015r.

 
13. UWAGA!  Dzierżawca,  w  związku  z  obowiązującą  w  dniach  2-5  lipca  2015r  czasową 

zmianą  organizacji  ruchu na  drodze  krajowej  nr  16  zobowiązany jest  do  prawidłowego 
oznakowania  wjazdu  i  wyjazdu  z  parkingu  (wjazd  na  parking  naprzeciwko  wjazdu  do 
Hotelu „Gołębiewski”, wyjazd z parkingu drogą naprzeciwko Pensjonatu „Fala”)

14. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerami  telefonów:  (87)  421  60  09,  
602  779  478,  drogą  elektroniczną  e-mail:  biuro@zuk-mikolajki.pl oraz  osobiście  
w siedzibie ZUK sp. z o.o. w Mikołajkach przy ul.  Warszawskiej 32 - od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  

ZASTRZEŻENIE:
Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Mikołajkach 
zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym 
na  piśmie  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zakładu  oraz  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Ogłoszenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK Sp. z o.o. Mikołajki
2. na stronie internetowej www.bip.zuk.mikolajki.pl   (zakładka: przetargi)  
3. na lokalnych tablicach ogłoszeń na terenie miasta
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