Sp6ldzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w l,odzi oglasza konkurs

ofert na ustalenie stawki cz-vnszu orilz sposobu zagospodarowania lokalu
uiytkowego znajdujQcego sig w zasobach Sp6ldzielni Mieszkaniowej

I.

Polo2enie

i

opis lokalu uzytkowego

Lod2. ul. Elsnera 21

-

lokal znajduje sig na parterze pawilonu handlowego .,Batoqf' o pow. u4tkowej

789,00 m2 w tym powierzchnia parteru 598,30 wf oraz piwnicy 190,70 m2

(z zastrze2eniem nieograniczonego dostgpu do pomieszczery w ktorych znajduj4 sig ci4gi i elementr
instalacji wsp6lnych dla calego pawiloml w tym pomieszczenia wodomierzowego znajduj4cego sie v
piwniry lokalu przez sluzby Spoldzielni oraz umozliwienia korzystania z dw6ch wz4dzei d2wigowych przez
pozostalych najemc6w pawilonu). Najemca bgdzie mial prawo do bezplatnego korzystania z mrejsc
parkingowych maj4rych charakter og6lnodostgpny od strony ul. HaSka oraz stre$ dostaw. Przyszly
Najemca bgdzie zobowi4zany r6wniei zapewnid dostgp sluibom bankowym do zainstalowanego w
Iokalu uiytkowym pomieszczenia bankomatu w godzinach otwarcia lokalur. W Lokalu zrnjduj4 sig
sieci: c.o.. energetyczn4 teletechniczn4 wodno-kanalizacylna, burzowa zapev,rniajqce: dostawg i
odprowadzanie wody, energii elektrycznej, odprowadzanie 6ciek6w. Rozliczenia z tl.tulu poszczeg6lnych
medi6w bgdq odblrra6 sig na zasadach okreSlonych w umowie i bgd4 doliczone do proponowanej
miesigcznej stawki za

I m'?powierzchni. Umowa Najmu

bgdzie mogla zosta6 zawarta od dnia

I lutego 2018r.

czyli od momentu zdania lokalu przez obecnego Najemcg.

II. Warunki konkursu ofert.
Podmiot prrystgpuj4cy do konkursu ofert sklada osobiScie w siedzibie Spoldzielni im. Stefana Batorego sekretariat pok6j nr 116 lub drog4 pocztow4 na adres S.M. im. Stefana Batorego w l-odzi ul. Bartoka 67,
92-531Nxtr2 - pisemn4 ofertg w zamknigtej kopercie z adnotacjq ,,konkurs ofert na najem lokalu ufikowego
przy ul. Elsnera 2l do dnia 08.01.2018r. do godziny 15.00. Oferty dostarrczone po terminie skladania nie
bgd4 rozpatrywane.

III. Oferta powinna

zawierac'.
Nazwg i adres firmy.
Telefon kontaktowy.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Proponowan4 miesigczn4 stawkg czyfrszu zal m2 powierzchni u4'tkowej jak
Szczegolowe okreSleniezakresuproponowanej dzialalno6ciwlokalu
Proponowany okres wynajmu.
Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru (KRS, CEIDG).

i nagazynowej.

IV. Wz6r umowy
Umowa bgdzie skonstruowana po wybraniu oferty i dostosowana co do jej treSci i zapis6rv na podstawie
negocjacji.

Y. Zabezpieczenia
Dla zabezpieczenia pokrycia nalezro6ci z tytulu najmu lokalu u4tkowego, podmiot, kt6ra wygra konkurs
ofert zobowiqzany bgdzie do uplacenia kaucji zabezpieczaj4cej w wysokoSci tr4ymiesigcznego cz;Ws^t za
dany lokal obliczonego wg. stawek czyrtszu obowi4zuj4cych w dniu zav'ucia umow)'najmu.

M. Otwarcie ofert i informacja

o wyborze

Komisyjne otwarcie ofert nast4pi w dniu 09.01.2018r.

lnformacja

o

wyborze ofert zostanie podana

do

wiadomoSci

na stronie internetowej Spoldzielni

iruu.srnbatorl .g[.

VII. Informacjq o konkursie ofert moZna uzyskad w sicdzibic Spoldziclni
nurncrcm tcl. 692-tt l8-406

YIII.

sekretariat p. I 16 lub pod
Sprildzieln ia \ltorekaniowa

Zarz4d Spoldzielni mo2e odst4pii od konkursu ofert bez podania przyczyny
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Powyisze nie dotyczy ewentualnej oferty banku
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