
 
 
 

      
 
 
 

INFORMATOR PRZETARGOWY 
 
 
 

 
 
 

Kanclerz 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

zaprasza  

do wzięcia udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym 

na wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu  

w budynkach Polskiej Akademii Nauk  

położonych w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31  

na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informator przetargowy zawiera: 
1. Informację o nieruchomości 
2. Ogłoszenie o przetargu 
3. Formularz ofertowy 
4. Projekt umowy najmu 

 
 

Warszawa, marzec 2017 r.
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INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI 

Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do najmu  

 

Podstawa wynajmu pomieszczeń w budynkach PAN w Gdańsku w drodze 

pisemnego przetargu nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 49/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 marca 2017 r.  

 

1. Położenie nieruchomości  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz, przy ul. 

Jaśkowa Dolina 31. Ulica Jaśkowa Dolina łączy osiedla Górnego Tarasu z główną arterią 

komunikacyjną Gdańska tj. Aleją Grunwaldzką. Nieruchomość zlokalizowana jest w dolnym 

przebiegu ulicy Jaśkowa Dolina, w niezwykle atrakcyjnej jej części, zdominowanej stylowymi 

zabudowaniami willowymi z końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, w stylu 

podmiejskich pałacyków. Taki też charakter mają budynki posadowione na przedmiotowej 

nieruchomości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna (nowopowstała 

inwestycja Apartamenty Jaśkowa Dolina 29) oraz budynki mieszkaniowo – usługowe o 

wysokich walorach architektonicznych. Działka nr 427 przylega od strony północno-

zachodniej do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Wjazd na działkę bezpośrednio z dwukierunkowej ulicy Jaśkowa Dolina. Nieruchomość jest 

dobrze skomunikowana (w pobliżu przystanki autobusowe głównych linii miejskich), 

oddalona od centrum Wrzeszcza (skrzyżowanie ul. Jaśkowa Dolina z Al. Grunwaldzką) o ok. 

800 m. Atrakcyjność lokalizacji zwiększa bliskie sąsiedztwo dużych centrów handlowych i 

biurowych (C.H. Manhattan, Galeria Bałtycka, Centrum Biurowe Neptun, Multikino), urzędów 

i instytucji (Politechnika Gdańska, Opera Bałtycka), licznych sklepów, przy równoczesnej 

bliskości terenów zielonych i rekreacyjnych.  
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2. Opis nieruchomości  

Nieruchomość stanowi działka nr 427 (obręb 41) o powierzchni 0,3383 ha, na której 

posadowione są dwa budynki. Kształt działki regularny. Teren płaski w całości 

zagospodarowany. Wjazd z ulicy Jaśkowa Dolina poprzez dwie bramy, od których prowadzi 

w głąb działki droga dojazdowa (podjazd i dziedziniec wyłożone kostką granitową).  

W części centralnej działki posadowiony jest budynek główny Polskiej Akademii Nauk  

z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi o powierzchni użytkowej 1400 m2.  

Na tyłach działki znajduje się piętrowy budynek pomocniczy z pomieszczeniami garażowo–

biurowymi, w kształcie litery L, stanowiący oficynę o powierzchni użytkowej 170 m2.  

Na terenie działki znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Pozostały 

teren stanowi urządzony park, z zadbaną zielenią i wiekowym drzewostanem. Decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.04.1979 r. nieruchomość została wpisana 

do rejestru zabytków województwa gdańskiego jako willa z parkiem i oficyną (aktualnie 

obiekt widnieje w rejestrze pod nr 962). Cała działka ogrodzona (od ulicy Jaśkowa Dolina 

ogrodzenie stalowe, kute na podmurówce, w pozostałej części siatka stalowa).  

Budynek główny wyposażony jest w instalacje: 

- elektryczną, 

- niskoprądową 

- telefoniczną 

- odgromową 

- gazową, 

- wodociągową, 

- kanalizacji sanitarnej 

- kanalizacji deszczowej, 

- wentylacji grawitacyjnej. 

 

Budynek pomocniczy – oficyna wyposażony jest w instalacje: 

 

- elektryczną, 

- niskoprądową 

- telefoniczną 

- odgromową 

- wodociągową, 

- kanalizacji sanitarnej 

- kanalizacji deszczowej, 

- wentylacji grawitacyjnej, 

- ogrzewanie własne- gazowe. 

 

3. Stan prawny nieruchomości  

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00069289/3. Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo 

wieczystego użytkowania (do dnia 8.12.2089 r.). W księdze wieczystej brak jest wpisów  

w Dziale III( prawa, roszczenia i ograniczenia) oraz w Dziale IV (hipoteka).   
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Według ewidencji gruntów działka o numerze 427 i powierzchni 0,3383 ha położona jest  

w obrębie 0041 w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31, woj. Pomorskie i sklasyfikowana 

jako użytek Bi – inne tereny zabudowane.  

 

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku 

(MPZP nr 0828), zatwierdzony uchwałą nr XXVII/734/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 

sierpnia 2008 roku. Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość znajduje się na terenie 

oznaczonym symbolem 001-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33.  

Nieruchomość znajduje się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. 

 

5. Cena wywoławcza oraz wysokość  wadium przedstawia ją  się 

następująco:  

Lp. 
Numer 
lokalu 

Budynek Piętro 
Powierzchnia 

najmu [m²] 

Ryczałtowa 
stawka czynszu 

najmu (za 
miesiąc) 

Wysokość 
wadium 

1. 18 i 24 Główny I piętro 73,0 3 300,00 zł 660,00 zł 

2. 19 Główny I piętro 39,0 1 760,00 zł 352,00 zł 

3. 20 i 21 Główny I piętro 49,0 2 210,00 zł 442,00 zł 

4. 23 Główny I piętro 35,0 1 580,00 zł 316,00 zł 

5. 25 Główny I piętro 24,0 1 090,00 zł 218,00 zł 

6. 69 Oficyna piętro 9,8 370,00 zł 74,00 zł 

7. 70 Oficyna piętro 11,1 420,00 zł 84,00 zł 

8. 71 Oficyna piętro 8,1 310,00 zł 62,00 zł 

9. 72 Oficyna piętro 11,0 410,00 zł 82,00 zł 

10. 73 Oficyna piętro 12,6 470,00 zł 94,00 zł 

11. C Oficyna piętro 24,0 900,00 zł 200,00 zł 

12. B Oficyna piętro 16,3 610,00 zł 122,00 zł 

13. 51 Oficyna parter 26,7 1 000,00 zł 180,00 zł 

14. 74 
Oficyna, 

garaż 
parter 16,4 300,00 zł 60,00 zł 

 

Opłaty te zostaną powiększone o obowiązujący podatek VAT.  

 

6. Informacje o trybie przeprowadzenia przetargu  

Wynajem pomieszczeń zostanie przeprowadzony w trybie pisemnego przetargu 

nieograniczonego.  

Czynności związane z przetargiem przeprowadzi komisja przetargowa powołana przez 

Kanclerza Akademii (Zarządzenie Nr    /2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 

marca 2017 r.). 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Polskiej Akademii 

Nauk nr  38 1130 1017 0020 1462 9420 0006, wadium ze wskazaniem tytułu: „Przetarg na 
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wynajem pomieszczenia nr….. w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31”, do dnia 19 maja 2017 r. 

Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na rachunek bankowy PAN.  

Wpłacone wadium: 

a. zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrali, w terminie 3 dni od 

daty zamknięcia przetargu, 

b. przepada na rzecz PAN w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, 

która wygra przetarg, 

c. zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu w przypadku osoby, która przetarg wygra. 

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

jakiejkolwiek oferty. 

Składający ofertę jest związany jej treścią przez 60 dni od daty otwarcia ofert. 

 

7.  Sposób złożenia oferty  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na wynajem 

pomieszczenia biurowego nr…. w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 31” osobiście w Biurze 

Oddziału – ul. Jaśkowa Dolina 31, pok. nr 11, w godzinach: 8.30-15.00 bądź listownie na 

adres: Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk do 

dnia 19 maja 2017 r., do godz. 15.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 maja 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Oddziału PAN  

w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 31, sala nr 7. 

 

8.  Informacje ogólne:  

Oferta na wynajem pomieszczenia powinna zawierać, co najmniej: 

a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z datą. Oferowana miesięczna stawka opłaty 
czynszowej za wynajem pomieszczenia nie może być niższa od ceny wywoławczej, do 
której zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, 

b. kopię dowodu wpłaty wadium, 
c. krótki opis planowanej działalności w pomieszczeniu, będącym przedmiotem najmu. 

 

 


