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ZAPROSZENIE DO SK4JVDANIA OFERT

Centrum Spotkah Europejskich ,,Swiatowid" w Elbla^gu zaprasza do skladania ofert na
wydzierzawienie kompleksu lokali o la^cznej powierzchni 140,70 m2 obecnie
wykorzystywanych na dzialalnosc sitowni.
Pomieszczenia wchodza^ce w sktad kompleksu:
sala cwiczeh
sauna
pokoj wypoczynku
bufet-recepcja
zaplecze sanitarne
natryski
Wszystkie pomieszczenia znajduja, sie. w sa^siedztwie sali sportowej CSE ,,Swiatowid".
Lokale znajduja^ sie. na poziomie (-1) w stosunku do poziomu gruntu, bez doste_pu swiatta
dziennego /brak okien/, ogrzewanie z sieci miejskiej wliczone w czynsz dzierzawy.
Pomieszczenia wentylowane wentylacja. mechaniczna,.
Opiata za energi^ elektryczna. wyliczana ryczaltem z sumy poboru energii wszystkich
zainstalowanych urzajdzeh oraz liczby zrodet swiatla. Optata za wode. - ryczatt. Istnieje
mozliwosc korzystania z telefonu stacjonarnego.
Wejscie do kompleksu przez wejscie gtowne do CSE Swiatowid oraz bezposrednio od strony
recepcji sali sportowej.

Wymaqania od oferenta:
•

Oferta musi zawierac informacj^ o charakterze dziatalnosci, jaka. oferent planuje
»
prowadzic w przedmiotowym lokalu

•

Oferowana_ cen^ za 1m2 powierzchni przeznaczonej do dzierzawy

Dodatkowe informacie
•

CSE Swiatowid zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentem.

•

Zlozenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy z oferentem.

•

Pomieszczenie mozna ogladac w dni robocze do dnia 21.06.2016 w godz.9:00 - 14:00, po
wste.pnym umowieniu terminu spotkania

Centrum Spotkah Europejskich "Swiatowid"
Pl.K.Jagielloriczyka 1, 82-300 Elblgg, tel. 55 611 20 50, fax 55 611 20 60
http://www.swiatowid.elblag.pl, e-mail:info@swiatowid.elblag.pl
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Miejsce i termin skladania oferty
Oferty w formie pisemnej lub elektronicznej nalezy sktadac w Centrum Spotkah Europejskich
SWIATOWID w Elblcjgu w pok. 31 (sekretariat) w terminie do 21.06.2016r. do godz.!5:00
Adres pocztowy, pod ktorym mozna skladac oferty:
Centrum Spotkah Europejskich „SWIATOWID" w Elbla_gu
Plac Kazimierza Jagielloriczyka 1

82-300 Elblqg
Tel. 55 /611-20-50, fax 55/611 20 60
Adres e-mail, pod ktorvm mozna sktedac ofertv:
sekretariat@swiatowid.elblag.pl

Kontakt
Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego poste.powania saj
• Romuald Koszper - Kierownik Dziatu Techniczno-Administracyjnego,
tel. 55/611 20 57
• Leszek Jankowski - Starszy Specjalista ds. Administracyjno - Technicznych,
tel. 55/611 20 67
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