
OGŁOSZENIE
DYREKTORA ZGKiM W MILANÓWKU

Z DNIA 27.04.2010r.

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Fiderkiewicza 
41 w Milanówku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części gruntu 
o pow.  1000m²(  bez  infrastruktury  technicznej)  ,  działka  nr  ewid.  5,  w zamian  za  dozór 
całodobowy mienia znajdującego się na działkach nr 2- Baza i nr 5-Zaplecze Bazy, obręb 07-
01 przy ul. Turczynek w Milanówku.
Przedmiot przetargu pisemnego nieograniczonego: dzierżawa części gruntu o pow. 1000m² z 
działki nr ewid.5-Zaplecze Bazy ZGKiM w zamian za dozór całodobowy mienia Zaplecza 
działki nr ewid. 5 i Bazy działki nr ewid. 2.
Stawka wywoławcza za dzierżawę gruntu 0,50zł (netto)  za 1m² pow. postąpienie przetargowe 
minimum 0,10zł za  1m².
Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Okres dzierżawy 2 lata (2010r.-2012r.).
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wydzierżawienie części gruntu w zamian 
za dozór mienia Bazy przy ul. Turczynek w Milanówku, nie otwierać przed dniem 25 maja 
2010r. godz.10ºº „ należy złożyć w ZGKiM przy ul. Fiderkiewicza 41 w Milanówku  w 
terminie do dnia 21 maja 2010r. do godz. 10ºº.
Przetarg  odbędzie  się  w dniu  25  maja  2010r.  o  godz.  10ºº  w siedzibie  ZGKiM przy  ul. 
Fiderkiewicza 41 w Milanówku pokój nr 9 (administracja).
Wadium w wysokości  1500zł   do kasy ZGKiM przy ul.  Fiderkiewicza 41 w Milanówku 
(czynna  pn.  11-17,  wt.-pt.  8-12)  lub  na  konto  Bank  Spółdzielczy  Biała  Rawska-  filia 
Milanówek  Nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 21 maja 2010r. do godz. 10ºº.
Dzierżawcy gminnych gruntów nie wywiązujący się z warunków umowy dzierżawy nie mogą 
brać udziału w przetargu.
Warunki  przetargu  i   złożenia  oferty  określa  Regulamin  przetargu,  z  którym  należy  się 
zapoznać  w ZGKiM dział administracji pokój nr 9, tel.022 755-81-87 wew. 106 – osoba do 
kontaktów Bożenna  Ciesielska,  a także na stronie internetowej www.zgkim-milanowek.pl 
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów.
Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

http://www.zgkim-milanowek.pl/

