
 

BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  WYSOKA 

 

ogłasza   II pisemny przetarg nieograniczony  na dzierżawę alei owocowej 

 

„WYSOKA  - STARE „       -  11 szt. drzew czereśni 

 

 Czas trwania umowy   - trzy lata zbioru owoców   ( 2017 – 2019 ) 
 

WARUNKIEM   PRZYSTĄPIENIA   DO  PRZETARGU  JEST  NIE  ZALEGANIE  W  

OPŁATACH    NA  RZECZ  MIASTA  I  GMINY  WYSOKA. 

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:  

220,00 zł  netto+ należny podatek VAT 

Wadium – 50,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 czerwca  2017 roku o godz. 10.00 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest: 

1.  wpłata wadium  – w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców 

Wielkopolskich 20/21  najpóźniej do dnia  14 czerwca 2017   roku do godz.  14.30.  

2.  złożenie pisemnych ofert udziału w przetargu, w zamkniętych kopertach w 

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 

20-21 -   do dnia 14 czerwca  2017 roku do godz. 15.00,  z dopiskiem  Przetarg  

„Aleja    WYSOKA  - STARE” 

Pisemna oferta winna  zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba 

prawna lub inny podmiot 

b) datę  sporządzenia oferty  

c) oświadczenie, że oferent  zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń  

d) Wysokość  proponowanego czynszu dzierżawnego i sposób  zapłaty 

e) kopię dowodu wniesienia wadium 

 

Publiczne  otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, 

Plac  Powstańców Wielkopolskich 20-21 -/ I piętro - SALA  NARAD/ 

w dniu  21 czerwca   2017 roku o godz. 10.00 

 

Wadium  przepada na rzecz wydzierżawiającego  w przypadku uchylenia się uczestnika, który 

przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. 

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac 

Powstańców Wielkopolskich  20-21,  biuro  nr 21,  w godzinach pracy Urzędu. 

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20-21,biuro nr 21 tel. 67 287-

10-04 wew. 38  w  godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

 

 

 


