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KONKURSU OFERT
1. Termin, miejsce irodzĄ postępowania:

1) data otwarcia ofeń - 20 lutego 2019 roku;
2) miejsce -Zaząd Zasobów Mieszkaniowych MSW|A, 00-725 Warszawa, u|. Chełmska 8AwejŚcie A

pok. nr 2;
3) rodzaj postępowania - nieograniczony pisemny konkurs ofeń na najem |oka|u uzytkowego nr 36

usytuowanego przy u|. Ks. Z. Sajny 1 A w GÓrze Kalwarii, oznaczony nr 1lKol2019;
4) przedmiot postępowania. |oka| użytkowy usytuowany w GÓrze Ka|warii przy u|. Ks. Sajny 1A;
5) charakterystyka lokalu:

a) usytuowanie |okaIu - pańer budynku mieszka|nego,
b) osobne wejŚcie,
c) powierzchnia uzytkowa lokalu: 191,70 m2,
d) struktura |okalu: - 15 pomieszczeń ołącznejpowierzchni 191,7Om2;

6) przeznaczenie lokalu:
prowadzenie działaIności gospodarczej'

2. oznaczenie nieruchomoŚci, na ktÓrej |oka| uzytkowy jest przedmiotem postępowania:
działka2217 z obrębu 01-02, KWWa -5Ml00422521l4.

3' osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofeń, wraz z uzasadnieniem:
1) osoby dopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofeń:

FAM MEDICA Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Geislera 3A;
2) osoby niedopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofeń:

brak.
4. Cena wywoławcza /netto/ za 1m2 powierzchni uzytkowej |oka|u oraz najwyzsza cena osiągnięta

w konkursie ofeń:
1) cena wywoławcza..

_ 19,40 pln netto /słownie: osiemnaŚcie p|n| za 1 m2 powierzchni uiytkowej |oka|u w ska|i
miesiąca;

2) oferowana cena /netto/ za 1m2 powierzchni rek|amy w ska|i miesiąca, wybranej ofeńy wynosi:
20,40 ptn netto /słownić: dwadzieŚcia 40/100 p|ntza 1 m2 powierzchni uzytkowej |oka|u wska|i
miesiąca.

5. Nazwa i siedziba firmy wyłonionej w konkursie ofeń jako najemca |oka|u:
FAM MEDICA Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Geislera 3A.
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