
Zaproszenie
do skladania pisernnych of,ert na najem lokaru uiytkowego

i do negocjacji stawki czynszu najmu

Dyrektor XV Liceum Og6lnoksztalc4cego z Oddziaiami Dwujgzycznymi
im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku zaprasza do udzialu w negocjacjaeh na nu.;"* triz.l
wymienionego lokalu uZytkowego stanowi4cego mienie komunaine :

1" Adres: Gdarisk, ul. Pilot6w 7.
2. Docelowa branAa: pomieszczenie kuchenne wraz zzapleczem -sklepik szkolny

Wynragane zapewnieni e zaopatrzenia i prowadzenie bufetu szkohiego- asonyment
do uzgodnienia. zgodnie z obowi4 zui4cy mr ure gulowaniami prawnymi.

3. Administratol lokalu: XV Liceurn Ogrilnoksztalc4ce z Odrlzialami Dwujgzycznyrni
im. Ziednoczonej Europy

4. Fowierzchnia uzytkowa lokali: pomieszczenie kuchenne - 32m2 zaplecze sanitarne-5-' ( na ewentualne Zyczenia najemcy, dopuszczasig wydzielenie pornie s)czeniao mnie.jszej
powierzchn r, zgodnie z mozliwo Sciami teehnicznymi lokaiu).

5. IJsytuowanie lokalu: ci4g gospo darczy- zaplecze obiektn XV LO, niezaleane weiscie
od strony parkingLl.

6. Wyposazenie lokalu: przyl1cza energii elektryczn ej, gazu,wody (osobne liczniki).
7. Najni2sza wymagana stawka do negocjacji: zgodnie zZarz4dzeniem Nr 2l42l1l

Prezydenta Miasta Gdaliska z dnia 24 grudnia 2022 r. - stawka lcazowa poza stref4
prestiiu -31,09 zt + VAT (stawka czynszu nie obejmuje koszt6w eksploatacyjny"t ;. Zasady
najmu reguluj4 szczeg6lowo zapisy uchwaly xxxN/1045105 Rady Miasta
Gdariska z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania zasobern komuiralnych
lokali uzytkowych, czynszow i ich platnoSci oraz podzialu Miasta Gclariska na strefy czynszowe
('z po2niej srrymi zmianami).

8. Najemca zobou,iqzany jest do przeprowadzemaprac remontowych niezbgdnych
dla dostosowania do wymogow zwrqzanych z dopuszczeniem pomieszczeh do prowaclzenia
dziaL aln o (; ci z, plano w any m pt zeznac zeniem.

9. 'v/arunkiem 
udzialu w postgpowaniu jest zlozenie oferty pisemnej, w jednym

egzemplarzu- w zamkni gtej kopercie z dopiskiem,,NEGOCJACJE u'.

10. Oferty nalezy sktradad w siedzibie oglaszajqceso konkurs: w sek4btariaeie XV Liceum
O 96 lnoks zt alcqc e go z O ddzialami Dwuj qzy c zny mi im. Zj edno czonej Eilropy rv Gciari sk g

12. j'errnin skladania olcrt uplywa w dniu : 3$.11"2022
13. otu,arcie ofert nast4pi w siedzibie oglaszajqcego w dniu: 01.12.2022

o godz'13.00 w gabinecie kiErownika administracyjno-gospo darczego XV Liceum
Og6lnoksztalcqcego zOddzialami Dwujgzycznymiim. Zjednoczonej Europy w Gdarisku


