
Dyrekcja, S,irnro<lzielne€,o Zęspołu Prrbliczlrych Zakładó,ł,l,ęcznict.,.łla Otwllrtego Warszawa Moko _ów zgodnie
z Zarządzeniem nr żl50l2(l 12 Prezryrlenta, rL.st. 'Warslzawy z dnja 29 luteg,o 20 1 2r.

w liprau, i,: lasad zawiętanta urn,5w najnltt i dzięrz,,arł t nieruchomościprzez poclmiot1, lęczr1icze na okręs nie
dłuższy liż3lata, infbnnu'ie o części nir:ruchonrc,ściprzeznaczonej do rł,yna.ięcia:

§§ §l{}§{1\"§A{:"§A Hfi{ ?lźą}3{}

Pzyc,lro<lnia Lekirrska przy ul.Malczelł,skię*o,rr,rwwt;i. l

;;;,,-l;;
-| --

Adres nieruchomości:

Cl zltztczt:ni e wedłl g ks i ę gi WA2IW00,10911,7 l5

}Junrery ewidencyjne dziale.<, obręt, d,łiał]ia rrr 54z obrębu 1-02-06

P ovyir:rzchn ia przeznaezona rJo, naj m :rr 2.1.0Ctn'

C,p s nieruchom.lści lub je.1 części i*i.,rr.r", |il: przęzn:aczone na,4nli*r zlokirli;owanc, na 
]

prze,.ł,naczonej do najnu l dzierżaw;, pirńęr,.ę budynku przychodni

|'rzeznaczenie nieru,;honlości l spc,sót jej tJdzielanie śvliadczeń v, zakresię nocna i śu,iąl.eczna opieka
zagospodarowania zrlrolyotla

Ol<res na_jmlr'dzierżav, y d,l 3 ,at

\)r,l)lstll:oŚĆ opłat z Ąo"r",:1r^::::t.l,z,a 1 nlz 
n in. .10,()0 zł netl.o za l rn2miesięcznie

pl]wierzchn i miesięczlr it:,

Wy:lokośc opłat z tytuhr świarJczeń
doc[;-rti<otł, y,clt za 7 m2 1lowierzchrri miesir:c znię

lub za 1 godzinę uzywenia

'[ęnnin 
wnclszenia opłat:

Zttsady aktualizacj i op lal:

Dodatkowę informacj e, :

ellergia elektlryczna, c.o., z.w., c.w., odprorvadzr:nie ścięk.ów, wylvóz
n eczyst<lści - ro;zliczenię na podstawie faktur otrzymanych od
d,rstawc<iw nrediriw, nieruchomości, ol<. 8,0ł] zł nętto za Im2,

1,1 dnior1 daty doręczeniir faktury

walorllzągją r: wskaznik,łzrostu cęn towarów i us ug
k,rnsttlnpcyjnychprzez cius (raz na rrrk)

Umo,ł,a moze by,ć zawalla stosownie do potrzeb Zakła<lu_oraz1lod
uarr.ulkiem otrzynania zgody organu założycielsl iego, Oferty z
aeną .za l m2 nettrl v,ryna jmowanej po,wier;lchni wl az z
zirświ adczeniern,l prowadzonej działatrności goripc,darcz{ lub kFls
n,tlęzy slJaderc dcl drLia ll).1ż.|Z020 w burly,nku ,Zeipołu -Il piętrc,
S;kreiariat pok. ,201 ul. lMadalińskie6lo l3 w Warlzawie,
Cferty zawierające prop,czycje czrynszu netto nizs.le od ,ozynszu

r inirnalnego nie będą r()zpatt},wanę W pi,zypadku gdy wpĘnie
rł ięcej n1ż jerlna rlfęlta ,zostaną przep,rowadzone n;gocjacje staw <i

cr,.ylls,r,,u z o feręnt am i.
'Iermin wyrł,ieszenia informacji w siędzibie SZPZLO Warszawa-
IVloktll-ólv i rra strorr ie inl-ernetowej m. s1,. V/arszrw y

o,] dnia :i6,1X.20|20 do l(1.12)C,20

z-cA DYR
ds. Logistyki


