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   Police, dnia 03.10.2019 r. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 
Gmina Police 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350 

 

ogłasza przetargi na: 

dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach i na terenie 

przylegającym do cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Tanowskiej na 

cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych, w dniach  

od  26 października 2019 r. do 03 listopada 2019 r., 

które odbędą się w następujących trybach: 

przetargu ograniczonego ustnego           -   w dniu 08.10.2019 r.  o godz. 09.00 

przetargu nieograniczonego ustnego      -   w  dniu 08.10.2019 r.  o godz. 10.00  

przetargu nieograniczonego ustnego      -   w dniu 11.10.2019 r.  o godz. 09.00 

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który  

dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi  

Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach,  pokój 12/13, w godzinach:  

08.00 - 14.00. 

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie: 

Przedmiotem przetargu jest 46 samodzielnych stanowisk handlowych, z czego  

33 stanowisk położonych jest w sektorze I tj. na terenie przylegającym do cmentarza  

komunalnego w Policach od strony ulicy Tanowskiej; 5 położonych jest w sektorze II  

tj. na terenie cmentarza komunalnego w Policach przy bramie nr 1 od strony  

ul. Tanowskiej; 8 położonych w sektorze III tj. na terenie cmentarza komunalnego  

w Policach od strony ulicy Wróblewskiego. Szczegółowe rozmieszczenie stanowisk  

handlowych wraz z ich opisem stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. 

Wyznaczone stanowiska zostały przeznaczone do wydzierżawienia na cele prowadzenia 

handlu w okresie Wszystkich Świętych. 

II. Warunki udziału w przetargu:  

1. Wpłata wadium w wysokości  200 zł brutto za każde stanowisko, które Oferent 

zamierza wylicytować w przetargu. 

Wadium można wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Policach, na numer 

konta:  04 1240 3927 1111 0010 8665 8222 

http://www.bip.police.pl/
http://www.zgkim.police.pl/
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      Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu, przy czym: 

a) w odniesieniu do przetargów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego 

Regulaminu w dniu 08.10.2019 r., 

b) w odniesieniu do przetargu określonego w § 1 ust. 2 pkt 3) niniejszego 

Regulaminu w dniu 11.10.2019 r.. 

2. Dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego produkcję kwiatów (dotyczy 

udziału w przetargu ograniczonym). 

Dokumentem potwierdzającym jest Decyzja Naczelnika Urzędu 

Skarbowego o ustaleniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy  

z działów specjalnych produkcji rolnej za 201 9, dla producenta 

kwiatów, który rozpoczął w ciągu roku podatkoweg o prowadzenie 

działów specjalnych produkcji rolnej i złożył deklarację PIT -6,  

wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni 

od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji , nie później niż do 15 

lipca 2019 r.   

3. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu przetargu) dla oferentów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie  handlu i gastronomii, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG. 

4. Uzyskanie karty identyfikacyjnej określającej kolejny numer Oferenta, która 

upoważnia do udziału w licytacji. 

 

III. Informacje dodatkowe:   

 

1. Wszystkie przetargi będą przeprowadzone w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, 

przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w sali 

konferencyjnej pok. nr 203, II piętro. 

2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń 

Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego) , 

pok. 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281 

 

 

 


