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Zaproszenie do składania ofert na oddanie w dzierżawę części działki nr 33 położonej w 
Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeżnej nr 20 ( od strony promenady)

1. Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza do złożenia oferty na oddanie w dzierżawę na 
okres od 01 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.:

a) część działki nr 33 o powierzchni 30 m2,
b) część działki nr 33 o powierzchni 30 m2

w celu prowadzenia działalności handlowej, usługowej.
Lokalizacje zaznaczone zostały na mapce.

2. Warunki uczestnictwa:

1. Czynsz -  nie niższy niż 15.000,00- brutto za jedną lokalizację.
2. Niezależnie od czynszu:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją, 
bjpodatek od nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją.

3. Złożenie oferty do dnia 25 czerwca 2021 r.
4. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec 

Gminy Ustronie Morskie.

3. Warunki oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON oraz numer KRS w 

przypadku oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
3. Być czytelnie podpisana przez oferenta (osobę uprawnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferenta),
4. Proponowaną :

a) wysokość czynszu -  nie niższą niż określona w pkt 2. 1,
b) termin wpłaty czynszu dzierżawnego,
c) rodzaj działalności.

4. Miejsce i termin składania ofert, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.00, do urny ustawionej w 
holu głównym wejścia do budynku Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 w Ustroniu Morskim, w 
zamkniętej kopercie, opisanej „ Lokalizacja nr la -  część działki nr 33 o powierzchni 30 m2” , 
„Lokalizacja nr lb -  część działki nr 33 o powierzchni 30 m2”.

Ustronie Morskie, dnia 11 czerwca 2021 r.

 

 



5. Informacje:

1. Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem tel. 94 35 14 187, 
e.ostrowska@ustronie-morskie.pl.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowania 
zostanie udostępniona na stronie głównej w zakładce - nieruchomości.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku oceny ofert Wydzierżawiająca może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

5. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą stawką czynszu dzierżawnego i 
najkorzystniejszym terminem wniesienia wadium.

6. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty 
bez podania przyczyny.

7. Umowa dzierżawy w treści sporządzonej przez Gminę podpisana zostanie do dnia 
01 lipca2021 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Ostrowska
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa ( pok. nr 6)
Tel. 94 35 14 187, e.ostrowska@ustronie-morskie.pl




