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Powierzchnia przeznaczona do najmu

opt, "t""*hr,.ful 
rrUi.l -ęSł -

przeznaczonej do najmu l dzierżav,ry"

Przęznaczenie nieruchomości i sposób jej

zagospodarowan ia

Okres najmu l dzierżawy,.

)lzychoclnia Lekarska przy ul. Więrtnicza 81w Warszawię

KW: WA2M10049249813

Działkanr 1|1lI lnr 1l7lLw obrębie 1,05-44

.rp, *
Część nieruchomości przęznaczonado wynajęcia znajduje się na

partęrzę budynku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

do 3 lat

min. 40,00zł nętto za 7 m2Wysokość opłat z tytułu czynszu za 7 m'
powierzchni miesięcznie

Wysokość opłat z ty,tułu świadczeń

dodatkowych za lm2 powierzchni miesięcznie

Termin wnoszenia opłat:

Zasady aktualizacj i opłat :

energia elektryczna, c.o., cw., odpady komunalne, ochrona

techniczna- proporcjonalnie do powierzchni najmu na podstawie

faktur otrzymanych od dostawców mediów , nieruchomości

oil !9 01 
_l_"]j" 

, ll1
l4 dni od daty doręczenia faktury

wa|oryzacjao wskaźnik wzrostu cęn towarów i usług

konsumpcyjnych przez GUS (raz na rok)

Dodatkowe informacje:

Umowa może być zawat1'a Stosownle oo porzeD LaKl:atru ulaz IJuu

warunkięm otrzymania zgody organu założycielskiego,

Oferty z aenąza 1m2 netto wynajmowanej powierzchniwraz z

zaświadczeniem o prowad zonej działalności gospodarczej lub KRS,

nalezy składać do dnia19.0ż.2020 r w budynku Zespołu -II piętro

Seketariat pok 201ul. Madalińskiego l3 w Warszawie

Oferly zawierające propozycję czynszu netto niższe od czynszu

minimalnego nie będą rozpatrywanę.

W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna ofęrta, zostaną

prrlpro*ad"one negocjacje stawki czynsza z oferentami,
'O 

t"irini" negocjacji zostaną poinformowani,

SZPZLO Warizawa-Mokotów zastrzęga sobie w każdym czasie

prawo do:
1.usunięcia informacji o nieruchomości przeznaczonej do

najmu;

L 2. odstąpienia od wyboru olertyl
l 3. anulowanie wyboru ofierty.

I Wyposazenie przedmiotu najmu po stronie Najmcy,

lr.r*in wywieŚzenie informacji w siędzibie SZPZLO Warszawa-

I Vot otO* i na stronie internetowej m.st.Warszawy

l od 05,02.2020do l9.02.2020


