OGŁOSZENIE
Bytomskie Mieszkania informują, że dysponujemy częścią ścian szczytowych
z przeznaczeniem na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych
Poniżej podajemy adres elewacji
l.p

1

Adres

Właściciel
budynku

ul. Konstytucji 38
kierunek Zabrze
str.północna budynku

Gmina Bytom

Stawka
Strefa
wyjściowa do
licytacji

21,42 zł/m2

III

POM nr

Powierzchnia do
wydzierżawienia

POM nr 3
ul. Baczyńskiego 1

20 m 2

UWAGA : lokalizacja jest możliwa na części ściany z uwagi na istniejącą reklamę
Oferty na dzierżawę elewacji należy składać w terminie od 5 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.
w siedzibie Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ul. Zielnej 25b.
Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej bądź przedstawiciele tych podmiotów posiadający odpowiednie pełnomocnictwa przedstawiając
Komisji w dniu licytacji następujące dokumenty:
1. aktualny dokument identyfikujący podmiot;
2. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
3. decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP;
4. informacja o braku zobowiązań finansowych wobec Wydzierżawiającego tj. o nieposiadaniu zaległości
z tytułu należności wobec Bytomskich Mieszkań w zakresie poboru, ewidencji i windykacji dochodów
gminy. Wniosek o wydanie informacji, należy kierować do Bytomskich Mieszkań z siedzibą w Bytomiu
przy ul. Zielnej 25 b. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni;
5. informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Gminy Bytom pobieranych przez Urząd
Miejski w Bytomiu. Wniosek o wydanie informacji, należy kierować do Wydziału Księgowości Urzędu
Miejskiego w Bytomiu i złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu przy ul. Smolenia 35 lub ul. Parkowej 2
(parter), lub w kancelarii Urzędu (pok. 127).Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni;.
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym części powierzchni budynku będącej
przedmiotem licytacji;
7. oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt przystępujący do licytacji uzyskają wszelkie
konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i opinie związane z dostosowaniem
części powierzchni budynku do umieszczenia reklamy;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia licytacji;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z:
- Zarządzeniem nr 126/19 Prezydenta Bytomia z dnia 20 marca 2019 r,
- Zarządzeniem nr 1/V/2014 Dyrektora Jednostki Budżetowej – Bytomskie Mieszkania
z dnia 19 maja 2014 r.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub uznania bez podania przyczyny,
że przetarg nie dał rezultatu.
Wszelkich informacji udziela Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych z siedzibą w Bytomiu ul.Zielna 25b
pokój nr 16 d tel.32 420-17-13 lub 420-17-50.

