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Przetarg na najem mieszkania - ul. Powstańcza 1/32
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego w Poznaniu informuje, że na
podstawie § 57 statutu Spółdzielni ogłasza przetarg ustny na najem lokalu
mieszkalnego:

ul. Powstańcza 1/32

powierzchnia:34,80 m²

cena wywoławcza za najem: 18,23 zł/m2

 
Lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki. Do lokalu
przynależna jest piwnica. W budynku znajdują się następujące instalacje: prąd, gaz, C.O., wod.-kan,
telefon, TV.

Przetarg ustny odbędzie się w Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23 w dniu 14
listopada 2022 roku o godzinie 12.00.

Wniosek o udział w przetargu należy złożyć do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 10.00 w
sekretariacie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000 zł na konto bankowe
Spółdzielni nr 41 9043 1070 2122 0059 0383 0004. Przelew musi być uznany na rachunku Spółdzielni
przed przetargiem. W przypadku zwycięzcy przetargu, wadium przechodzi w kaucję,
która zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

Informacje na temat mieszkania i przetargu można uzyskać w Spółdzielni pok. 26  lub na
www.smcegielskiego.pl 
 

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. W tym celu należy zgłosić się
osobiście w Spółdzielni, pok. 26 (należy zabrać 300 zł kaucji zwrotnej).

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego na salę, w której przeprowadzony będzie przetarg
nie będą wpuszczane osoby towarzyszące (tylko jedna osoba, na jeden wniosek).
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 Wniosek o udział w przetargu [45.71 KB]

 Regulamin przetargu [59.83 KB]
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