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Telefony
Centrala 673 82 51
Sekretariat 673 86 15
Tel/fax 673 84 61 92-531 t_6d2 ul Bartoka 67

Sp6tdzietnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w todzi ogtasza konkurs ofert na

ustatenie stawki czynszu oraz sposobu zagospodarowania lokatu
u2ytkowego znajdujqcego sig w zasobach Sp6tdzietni Mieszkaniowej.

l. Poto2enie i opis tokatu u2ytkowego:
L6dl, ut. Bartoka 39, tokat w piwnicy btoku nr 402 o pow. u2ytkowej 10,24 m"

ll. Warunki konkursu ofert.
l. Osoba przystqpujqca do konkursu ofert sktada w siedzibie Sp6tdzietni
im. Stefana Batorego - sekretariat pok6j nr 116 pisemnq ofertq w zamkniqtej
kopercie z adnotacjq ,, konkurs ofert na najem loka[u u2ytkowego przy uticy
Bartoka 39 do dnia 07 .02.2020 r. do godziny 15.00

2. 0ferta powinna zawierai:
a. imiq i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika konkursu ( wraz z

te[efonem kontaktowym) / nazwq podmiotu prowadzqcego dziatatno6i
gospodarczq ( wr az z telefonem kontaktowym)
b. zaoferowanQ stawkQ miesiqcznq czynszu, kt6ra nie mo2e byi niZsza ni2:

6,00 zt netto/ m'
W sktad miesiqcznego czynszu najmu nie jest wticzona energia etektryczna. Zasitanie loka[u w
energie etektrycznq mo2e nastqpi6 poprzez podtqczenie go do wewnqtrznych obwod6w
Sp6tdzietni (monta2 podticznika) [ub zawarcie indywidualnej umowy z dostawcq.

3. D[a zabezpieczenia pokrycia nate2no6ci z tytutu najmu [okatu u2ytkowego,

osoba/firma, kt6ra wygra konkurs ofert zobowiqzana jest do wptacenia kaucji
zabezpieczajqcej w wysoko6ci trzymiesigcznego czynszu za dany tokat
obliczonego wg. stawki czynszu obowiqzujqcego w dniu zawarcia umowy najmu
4. Lokat u2ytkowy mo2na ogiqda6 w dniu 0L.02.2020 r. - informacja w Spdtdzietni
pok6j nr 7.

5.Komisyjne otwarcie ofert nastqpi w dniu 10.02.2020 r.

lnformacja o wyborze ofert zostanie podana do wiadomo6ci na stronie
i nternetowej Sp6tdzietni urywsnlatory+I
6. lnformacjq o konkursie ofert oraz zapoznanie siq z przyktadowq umowq najmu
Lokalu u2ytkowego w Sp6tdzielni mieszkaniowej im. Stefana Batorego mo2na

uzyskai w siedzibie Sp6tdzietni pok6j nr 7 tub pod numerem tetefonu 4221t+t+369.

7.larzqd Sp6tdzietni mo2e odstqpii od konkursu ofert bez podania przyczyny.

im. Stefana Batorego ffi
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