
K O M U N I K A T 

 
          Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa 

„Razem” w Poznaniu, dalej „Spółdzielnia” ogłasza konkurs ofert na wynajem 

lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w Poznaniu na III kondygnacji budynku 

przy ulicy Wieżowej 73/75 o powierzchni 69,2 m
2
, składającego się z dwóch pokoi, 

kuchni, łazienki oraz WC, przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

1. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią 

(61) 853-24-10, w godzinach pracy Spółdzielni.  

2. Wysokość stawki wywoławczej za 1 m
2
 wynosi 21,68 zł.  

3. W ofercie należy wskazać stawkę za 1 m
2
 oraz stawkę za całą powierzchnię 

najmu, jak również  należy wskazać imię i nazwisko albo firmę oraz adres 

do korespondencji. 

4. Postanowienia dotyczące warunków konkursu, w szczególności sposobu 

wyłonienia najlepszej oferty, określenia czynności zmierzających do 

zawarcia umowy najmu oraz warunków na jakich zwycięzca konkursu 

zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu określone są                              

w obowiązującym w Spółdzielni Regulaminie Najmu, którego treść 

zamieszczona jest na stronie www.msmrazem.pl  

5. Oferta powinna zawierać oświadczenie uczestnika konkursu: 

„Oświadczam, że znana jest mi treść obowiązującego w Spółdzielni 

Regulaminu Najmu i ją akceptuję. Jeżeli w przypadku wyboru mojej 

oferty nie zapłacę w terminie  kaucji zabezpieczającej lub nie zawrę 

umowy najmu na warunkach określonych w Regulaminie Najmu 

zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Spółdzielni kary umownej w wysokości 

1.000 PLN. 

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście lub pocztą do 

dnia 19 sierpnia 2019 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Poznaniu 

(61-111) przy ulicy Wieżowej 73 w godzinach 8-16:00. Ważna jest data 

wpływu oferty do siedziby Spółdzielni. 

7. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 

12,oo        w siedzibie Spółdzielni.  

8. Najemca poza kwotą najmu zobowiązany będzie do zapłaty opłat 

eksploatacyjnych wobec Spółdzielni, które na dzień 1.08.2019 wynoszą na 

jedną zamieszkującą osobę – 744,85 zł.  

9. MSM L-W „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania lub 

unieważnienia Konkursu ofert w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 
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