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Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza 

      przetarg ustny nieograniczony

 na oddanie od dnia 28.10.2022r. do dnia 3.11.2022r. w dzierżawę 23. punktów handlowych 
przeznaczonych na handel okazjonalny, sprzedaż zniczy i kwiatów.   
Punkty będące przedmiotem oddania w dzierżawę, wyznaczone zostaną  przy Cmentarzu 
Komunalnym  w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 187-199, na części działki nr 1/14, obręb 127,
stanowiącej  własność Miasta Kalisza, w następujących miejscach:

– lokalizacja   I   -     7     punktów  nr od  3 do 9,
– lokalizacja  II   -   14     punktów  nr od 10 do 23,
– lokalizacja III     -   2     punkty     nr od  1 do 2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za punkt wynosi 920 zł.( słownie: dziewięćset 
dwadzieścia złotych i 00/100 ) + 23% VAT, za wyjątkiem punktu nr 1 i 2, dla których cena 
wywoławcza wynosi 575 zł.( słownie: pięćset siedemdziesiat pięć złotych i 00/100 ) + 23% 
VAT.
Opłata za wywóz śmieci od każdego punktu handlowego: 
1)  punkt sprzedaży kwiatów - 70 zł. ( słownie: siedemdziesiąt złotych i 00/100) + 23% VAT
     (do 1,5m³ odpadów);
2)  punkt sprzedaży zniczy - 210zł. (słownie: dwieście dziesięć złotych i 00/100) + 23%VAT
     (do 4,5m³ odpadów);
3) za miejsce składowe towaru poza punktem dzierżawnym za 1 dzień - 18 zł. ( słownie: 
osiemnaście  złotych i 00/100)  + 23%VAT;
Postąpienie za dzierżawę punktu handlowego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2022r. o godz. 900 w Restauracji Sezam, w 
Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185,  na każdy punkt oddzielnie.

Obowiązuje zasada, że jedna osoba może otrzymać w dzierżawę maksymalnie dwa punkty 
handlowe.
 
Z rozmieszczeniem punktów handlowych i treścią umowy można zapoznać się w Biurze 
Cmentarza Komunalnego w Kaliszu.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy posiadający wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub producenci kwiatów prowadzący działy 
specjalne produkcji rolnej.
Przed rozpoczęciem przetargu przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć organizatorowi 
przetargu aktualny - z ostatnich 6.miesięcy- wypis z CEIDG, a producenci kwiatów 
stosowne oświadczenie w tym zakresie.
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Uczestnik, który podał najwyższą cenę, wygrał przetarg na konkretny punkt zostaje 
dzierżawcą punktu i jest związany z wylicytowaną ceną czynszu dzierżawnego i opłatą za  
wywóz śmieci oraz opłatą za udostępnienie miejsca składowego na złożenie towaru 
handlowego w przypadku jego składowania poza dzierżawionym punktem. 

O  terminie  podpisania  umowy  dzierżawy  osoba  ustalona  jako  dzierżawca  zostanie
powiadomiona telefonicznie na wskazany wcześniej numer telefonu bądź pisemnie.

Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest wpłacenie pełnej wynegocjowanej kwoty za 
miejsce wraz z opłatą za wywóz śmieci  i opłatą za udostępnienie miejsca składowego na 
złożenie towaru handlowego i okazanie potwierdzenia zapłaty najpóźniej w dniu podpisania
umowy. 

Czynsz dzierżawy należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu  PKO BP S.A. 
18 1020 2212 0000 5802 0387 5630,  z dopiskiem:"przetarg ul. Poznańska”
a opłatę za wywóz śmieci i opłatę za miejsce składowe na konto Urzędu Miejskiego             
w Kaliszu PKO BP S.A. 92 1020 2212 0000 5302 0387 5416  z dopiskiem:"przetarg ul. 
Poznańska”.

Prezydent Miasta Kalisza może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg podając 
informację o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu do publicznej wiadomości.

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Cmentarza Komunalnego w Kaliszu, 
ul. Poznańska 183-185, tel. (62) 767-16-80.  

Prezydent Miasta Kalisza


