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w sprawie zasad zawięrania umów najmu i dzierżawy nieruchomoś ci przez podmioty lęcznicze na okres nię
dłuższy niż3lata, informuje o części nieruchomościprzeznaczonej do wyna|ęcia:
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Adres nieruchomości: Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie

Oznaczenię według księgi wieczystej KW: WA2M/00389358/5

Numery ewidencyjne dziŃęk, obręb: działkanr 20 z obrębu 0I-04-20

Powierzchn ia przeznaczona do naj mu 49.00 m'

Opis nieruchomości lub jej części
przęznaczonej do najmu l dzierżavly:

część nieruchomości przeznaezona do wynajęcia znajduje się
na I piętrze budynku przychodni (winda)

Przęznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

udzielanię świadczeń w zakresię protetyki słuchu

Okres najmu ldzięrżaw: do 3 lat

Wysokość opLat z Ęrtufu azynszu za 7 m2

powierzchni miesięcznie
min. 53,00 zł netto za I m2

Wysokość opłat z §rtułu świadczeń
dodatkowych za Im2 powierzchni miesięcznie

hlb za 1 godzinę użrywania

Energia elektryczna, c,o.,z.w.,c.w., odprowadzanie ścieków,
wywóz nieczystości w tym odpady komunalne segregowane
oraz odpady zmieszanę, dźwig osobowy, ochrona techniczna,
utrzymanie czystości części wspólnej:

- min.8,00 zł. netto za I m2

Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty doręczenia faktury

Zasady aktualizacj i opłat:
waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
przez GUS (raz na rok)

Dodatkowe informacje:

Umowa możebyc zawarta stosownie do potrzeb Zakładu oraz
pod warunkiem otrzymania zgody organu założycielskiego.
Oferty z ceną za 7 m2netto wynaj mowanej powierzchni oraz
opłat dodatkowych wrazz zaświadczeniem o prowadzonej
działalności gospodarczej lub KRS naleĄ składać do dnia
14.10,ż020 w budynku siedziby Zespołu , ul.Madalińskiego 13,
02-513 Warszawa -II piętro Sekretariat pok.201.
Oferta zawierająca propoąrcje czynszu oraz opłat dodatkowych
netto niższe od minimalnych określonych w niniejszej
informacji nie będą rozpatrywane. W przypadku gdy wpłynie
więcej niż jedna oferta, zostaną przeprowadzone negocjacje
stawki czynszu z oferentami.
Wyposażenie przedmiotu najmu po stronie Najemcy.
Okres wywieszenia informacji w siedzibie Wynajmującego i na
stronie internetowej m.st Warszawy
od dnia 01.10.2020 do |4.I0.20ż0.
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