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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespól Placówek OświatorłTch w Limanowej
oglasza

przetarg pisemny ni€ograniczony na rvynajem kuchni znajdującej
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Porębie Wielkiej (dawny
Dziecięcych)

budynku
Wczasów

o przedmiotem przetalgu jest najem pomieszczęń kuchónnych znajdujących się
w Szkolnl,m Schronisku Młodzieżowym w Porębie Wietkiej o łącznej powierzchni
najmu 91,66 m2

o Minimalną stawkę opłaty za czynsz najmu za 1 m2 powierzchni uż},tkowej

w/w pomieszczenia ustalono w wysokości 13,00 zł netto.
o podatek od nieruchomości pokrywa najemca.
c przęznaczenie lokalu: działalność gospodarcza o profilu gastronomicmym.
. oferty pisemne w zamkniętych kopertach zaĘfułowanych ,,plzęIĄrg na wynajem

kuchni w Szkoinym Schronisku Młodzieżowym w Porębie Wielkiej" naleĄ składać w
seketariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8

do dnia 28.09.2022r. godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.20ż2 r-
o godz. 12.15 w obecności wszystkich oferentów.

o ofeńa, której oferent nię stawi się osobiście ńe będzie brana pod uwagę w przetargu.
o ofeńy złożone po terminie nie będą przyjmowane .

r Niedopuszczalne jest dokonlrvanie zmian w ofertach już złożonych.
. wygrywa oferent oferujący najwyższą stawkę czylszl netto za 1 Ń .

. Lokal można zobaczyć w dniach 15,22.09.202ż r. w godz. 09.00 - 12.00 po

wcześnieiszym uzgodnieniu.

Ofert przetargówa na najem lokalu powinna zawierać:
1. Dane oferenta - imię, nazwisko lub naz-wa, adres, telefon
2. Wysokość proponowanej stawki najmu za 1m2 netto
3. Data sporządzenia oferty
4. Oświadczeni e o zapoznuiu się przez oferenta ze stanem technicmym lokalu

stanowiącego przedmiot przetargu
5. Podpis oferenta

TERMIN przetargu ustala na dzień 28 września 2022 r. godz. 12.15 w siedzibie Zespołu
Placówek Oświatowych w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8 (III piętro)

Okres najmu lokalu wynosi 1 rok od dnia 01 października 2022 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargllbez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do

przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać
w seketariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8

(IlI piętro) - ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 33 71 737 oraz moż-na
je znależĆ na stronie internetowej bttpslĄppzpq_]ilrarr9]la.!!
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