
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr MK.0050.146.2019 

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

  

 

OGŁOSZENIE 

  
1. Przetarg na najem lokalu użytkowego opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie plac 20 Października 1, 

dnia 7 października 2019 r. o godz. 10.00, sala nr 110 (I piętro). 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium  

w wysokości 299,00 zł (jednomiesięczny czynsz (netto) wywoławczy za lokal) do dnia 4 

października 2019 r. (ze wskazaniem w tytule przelewu daty przetargu, której wpłata 

wadium dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie  

39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 w GBS Mosina  

(za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany 

rachunek bankowy). 

3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 

niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub 

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na 

poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała 

przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie 

podlega zwrotowi. 

5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie  komisji przetargowej dowodu 

tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego 

dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej 

osoby prawnej. 

6. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na najem wyżej 

wymienionej nieruchomości. 

7. Burmistrz Gminy Mosina może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania 

przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla 

ogłoszenia przetargu. 

8. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Mosina. 

9. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, osoby prawne oraz spółki prawa handlowego nie będące osobami 

prawnymi lub ich pełnomocnicy.  

10. Przetarg zostanie zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z postanowieniami 

Zarządzenia nr GG.00501.301.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2016r. 

11. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Mosinie, tel. 61 101 95 66 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl 

→ mienie gminne → najem mienia gminnego.  
 
 


