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Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 

Zaprasza do złożenia oferty na: 

DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE KRASNE 

W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem umów dzierżawy gruntów rolnych  położonych  w gminie Krasne  

(w  sąsiedztwie ulicy Hr.  Alfreda Potockiego w Rzeszowie i zakładów Greinplast), Uniwersytet Rzeszowski zaprasza  

do złożenia ofert na dzierżawę tych gruntów, na okres 2 lat, to jest rok 2021 i 2020, zgodnie z wykazem z dnia  

6 listopada 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/wykazy . 

 

W skład oferowanej do dzierżawy powierzchni wchodzą działki o następujących numerach ewidencyjnych i powierzchniach 

fizycznych: 

nr 53    pow. 0,23 ha 

nr 75    pow. 2,47 ha 

nr 76    pow. 0,19 ha 

nr 77    pow. 0,17 ka 

nr 78    pow. 0,40 ha 

nr 146    pow. 0,12 ha 

nr 331 (połowa)   pow. 2,3822 ha 

nr 2836    pow. 23,19 ha 

nr 2843    pow. 1,47 ha 

nr 2844    pow. 6,69 ha 

Łączna powierzchnia  37,3122 ha 

 

 Oferty należy składać: 

Uniwersytet Rzeszowski , Kancelaria Ogólna UR, 35-959 Rzeszów, Al. Kopisto 2a (budynek A2, pok. 10) 

Termin złożenia oferty:  do 18 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. 

Otwarcie ofert  nastąpi: 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.30. 

Kryterium wyboru: najwyższa oferowana cena. 

 

W ofercie należy podać: 

- Imię, nazwisko oferenta 

- adres oferenta 

- PESEL w przypadku osoby fizycznej lub REGON / NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 

- wskazanie działek których oferta dotyczy 

- podanie stawki oferowanej za dzierżawę 1 ha. 

 

Sposób przygotowania oferty 

Pisemnie w języku polskim, oferta może być dostarczona drogą pocztową lub osobiście, z opisem:  

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/wykazy
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„OFERTA NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE KRASNE” 

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu dzierżawy udziela: 

Marek Dołba , tel. ( 17) 872 11 23, e-mail: dop@ur.edu.pl 

  

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, 

3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia 

postępowania bez wybrania oferty. 

 


