
PREZYDENT MIASTA GDYNI

Oglasza drugi dwuetapowy przetarg na oddanie w dzieriawe na czas oznaczony od 01
mqa 2023 roku do 31 marca 2024 roku w godz. 8.00-24.00, nieruchomo6ci stanowiqcej
wlasno66 Gminy Miasta Gdyni polo2onej przy Al. Jana Pawla ll z pfizeznaczeniem
na prowadzenie uslug gastronomicznych sprzeda2y napoj6w gorqcych, zimnych
w tym sok6w lz' wylqczeniem napoj6w alkoholowych), owoc6w w zamknigtych
poiemnikach i lod6w w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach
uslugowych funkcjonujqcych na bazie rower6w lub skuter6w - wskazanej poni2ej:

1. pzy Alei Jana Pawta ll, oznaczonej jako dzialka nr 313112, obrqb 26 Sr6dmieScie,
zapisanejw ksigdze wieczystej KW GDlY/00094485/6, o pow. 6 m, (pkt.8).

Dla ww. nieruchomoSci ustala siq wywolawczq wysokoSd czynszu dzierZawnego za caly
okres dzier?awy w wysoko6ci: 10 000,00 zl + 23 % VAT.
Minimalne postqpienie wynosi I 000,00 zl.

letap przetargu odbgdzie sig 28 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali 105 na I pigtrze
Urzqdu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Pilsudskiego 521541.

Wadium za ww. nieruchomo66 w wysoko6ci 7 000,00 zl. (slownie: siedem tysiqcy
zlotych zero groszy), platne jest przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A.
nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 22 marca 2023 roku.
Za dochowany termin zaplaty uwa2a siq datq uznania konta Wydzier2awiajqcego.

Wplata wadium przez uczestnika przetargu jest r6wnoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania siq z materialami przetargowymi i ich akceptacjq.

oferty przetargowe nale2y zlo?ye w Urzgdzie Miasta Gdyni w budynku
ptzy Al. Pilsudskiego 52154 do dnia 23 marca 2023 roku do godziny 14.00,
po wcze6niejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-81-49) terminu
(dnia i godziny) zlo2enia oferty.

Szczeg6lowe warunki wydzierZawienia nieruchomo6ci oraz tryb prueprowadzenia
przetargu zostaly okre6lone w materialach przetargowych, zamleszczonych na stronie
internetowej Urzgdu Miasta www.investqdvnia.pl.
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