OGŁOSZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Grodzisku Maz.
z dnia 09 września 2019 r.
w sprawie wynajmu pomieszczeń użytkowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Grodzisku Maz. ogłasza
pierwszy przetarg (licytację) na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się
w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Grodzisku Maz. przy
ulicy Sportowej 31.
Przetarg na wyłonienie najemcy pomieszczeń użytkowych odbędzie się dwuetapowo:
- w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne,
- w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu.

WYKAZ POMIESZCZEŃ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT NAJMU ORAZ SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE PRZETARGU

Lp
Stawka
wywoławcza
czynszu
netto

Nazwa
pomieszczenia

1

Sala
rekreacyjna
wraz
z przebieralnią

Szczegóły dotyczące najmu

71.30
m2

28 zł
netto
za 60 min.

2 zł Prowadzenie zajęć sportowych,
netto tanecznych
PoniedziałekPiątek 16.00-20.00

51 m2

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.

Termin
licytacji
miesięcznej
stawki
czynszu

17.09.2019 r.
godz. 10.00

3.
Sala nr 21

Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

17.09.2019 r.
godz. 10.15

4

Sala nr 24

51 m2 ?

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.

17.09.2019 r.
godz. 10.30

Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

5

Sala nr 25

51 m2

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.

17.09.2019 r.
godz. 10.40

Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

6

Sala nr 26

51 m2

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.
Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

17.09.2019 r.
godz. 10.50

7

Sala nr 27

51 m2

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.
Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

17.09.2019 r.
godz. 11.00

8

Sala nr 28

51 m2

18 zł
netto
za 45 min

2 zł Prowadzenie zajęć dla dzieci
netto i młodzieży: językowych,
wspomagających i stymulujących
rozwój.

17.09.2019 r.
godz. 11.10

Od poniedziałku do piątku
w godz.: 16.00 – 20.00

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 6 w Grodzisku Maz. do dnia 16.09.2019 r. do godz. 14.00. Dopuszcza się składanie ofert
cząstkowych.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2019 r. o godz. 14.30.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń, znajdującej się przy sekretariacie w budynku szkoły przy ulicy Sportowej 31 w dniu
16.09.2019 r. od godz. 16.00 oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp6grodzisk.pl.
Pierwszy przetarg - licytacja wysokości miesięcznej stawki czynszu za najem powierzchni
użytkowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6
w Grodzisku Maz. 17.09.2019 r. od godziny 10.00 w gabinecie dyrektora (dokładne godziny podano
w tabeli).
Przed przetargiem zainteresowani zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków
określonych w regulaminie przetargu i wzoru umowy najmu.
Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 6 w Grodzisku Maz. oraz na stronie internetowej: www.sp6grodzisk.pl
Najemcy gminnych lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu
użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.
Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone
w regulaminie.
Pomieszczenia, stanowiące przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach 1400-1600 po
wcześniejszym umówieniu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest kierownik gospodarczy
– p. Agnieszka Wierzbicka
Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod numerem
telefonu: 22 7555-438.

