OGŁOSZENIE
Burmistrz Koronowa ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w
dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Zwycięstwa (Rynek) w Koronowie
pn. Kawiarenka Letnia w latach 2015-2017 r.
Adres
Nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Koronowo Plac
Zwycięstwa

Działka 1622/5

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Powierzchnia
będąca
przedmiotem
dzierżawy
ca 200 m2

Opis
nieruchomości

Forma
przekazania

Okres
Dzierżawy

Nieruchomość
gruntowa

Dzierżawa z
przeznaczeniem
pod
usytuowanie
ogródka
letniego

Od 1 maja
do 30
września w
latach
2015-2017

Minimalna
wysokość
stawki
czynszu
1000 zł +
podatek
VAT 230 zł
razem
1230 zł
miesięcznie

Wysokość
wadium
w złotych
500 zł

Pisemne oferty należy składać siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu
Zwycięstwa 1 w Kancelarii Biura Podawczego pok. Nr 6 (parter) w terminie do dnia 9 kwietnia
2015 r. do godziny 10.00 . Ofertę należy złożyć w opisanej i zamkniętej kopercie. Na kopercie
należy zamieścić informację ” Przetarg na Kawiarenkę Letnią”.
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00
(część jawna przetargu).Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o
godzinie 13.00.
Informacja o oferencie, który wygrał przetarg wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej BIP w
dniu 10 kwietnia 2015 r.
W przetargu mogą brać udział podmioty (osoby fizyczne i prawne),które wpłacą na konto
Urzędu Miejskiego w Koronowie nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 prowadzone przez
Bank Spółdzielczy w Koronowie, wadium w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli do
dnia 7 kwietnia 2015 r.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku gdy Oferent wygra przetarg,
- zwrócone bez odsetek w ciągu 3 dni w przypadku gdy Oferent nie wygra przetargu,
-w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy –
wadium przepada.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn na każdym etapie postępowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. Nr 3 Urzędu Miejskiego w Koronowie
lub telefonicznie 52/ 3826 426 lub mail:lidia.wilczewska@um.koronowo.pl
Założenia ogólne do ogłoszonego przetargu
Wystrój kawiarenki musi cechować wysoka jakość i estetyka oraz kompozycyjna spójność
wszystkich elementów wyposażenia (w tym : zaplecza, parasoli, mebli, oświetlenia ,zieleni.
Pożądane są indywidualne i ciekawe projekty aranżacji.
Umeblowanie(stoliki, siedziska) kawiarenki musi być wykonane z naturalnych materiałów
(np. drewno, wiklina, ratan, a miejsce musi być udekorowane zielenią i kwiatami.

