
PODSTAWOWE INFORMACJE O AUKCJI: 

1. Pisemną ofertę najmu lokalu mieszkalnego, za zapłatą czynszu wolnego może składać: 

 osoba fizyczna; 

 podmiot prowadzący działalność gospodarczą w celach zarobkowych – w celu 

podnajmowania lokalu swoim pracownikom dla zaspokojenia ich potrzeb 

mieszkaniowych.  

2. Pisemną ofertę najmu lokalu mieszkalnego, za zapłatą czynszu wolnego może składać 

najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, pod 

warunkiem jednoczesnego złożenia wraz z ofertą, deklaracji rozwiązania istniejącego 

stosunku najmu i wydania zajmowanego lokalu, w przypadku wyboru złożonej przez niego 

oferty. 

3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 577/2017/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 23.08.2017 r. w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania 

przetargów pisemnych i aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni 

przekraczającej 80 m². 

4. Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w 

zamkniętych kopertach. 

5. Termin składania ofert upływa 19.11.2018 r. o godz. 17.00. 

6. Aukcja odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, sala 

konferencyjna III piętro. 

7. Warunkiem złożenia ważnej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500 zł do dnia 

19.11.2018 r. włącznie, na rachunek bankowy: Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 

0023 4950 8511 tytułem: ”wadium dot. lokalu mieszkalnego nr …... 

ul. …….………….……….w Poznaniu”. 

8. Opublikowanie wyników aukcji nastąpi w dniu 18.12.2018 r. na stronie internetowej 

i w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przy ul. Matejki 57 

w Poznaniu, Punkt Obsługi Klienta. 



9. W przypadku niezagospodarowania wszystkich lokali podczas pierwszej aukcji, ogłasza 

się termin drugiej aukcji na dzień 10.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, sala 

konferencyjna III piętro. 

10. Opublikowanie wyników drugiej aukcji nastąpi w dniu 15.01.2019 r. na stronie 

internetowej i w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przy 

ul. Matejki 57 w Poznaniu, Punkt Obsługi Klienta. 

 

 

 

 

 

 


