znak sprawy: ATT/2/KO/2019

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Warszawie
ogłasza konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku
Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego
w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
polegającej na świadczeniu usług masażu oraz wybranych usług kosmetycznych.
Cena wywoławcza – 2.000 zł netto (dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – gabinet masażu w CSR WUM”, należy wpłacić do dnia 8 maja 2019r.
na rachunek bankowy prowadzony przez:
Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 8 maja 2019r. do godziny 16.00
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych
kopertach z napisem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem lokalu – gabinet masażu w CSR WUM”

Nie otwierać przed 9 maja 2019r. przed godziną 1100
W celu obejrzenia powierzchni należy zgłosić się do Administratora budynku Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM ul. Księcia Trojdena 2 C-G, 02-109 Warszawa w dniach 6-7 maja 2019r. w godz. 8-16.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2019r. o godzinie 1100 w siedzibie Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala
316.
Pliki do pobrania:
http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-o-wynajmie-dzierzawie-powierzchni-sprzedazynieruchomosci







Załącznik nr 1 – Plan lokalu + dokumentacja fotograficzna
Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy na wynajem lokalu
Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu na czas oznaczony

Informacje na temat konkursu można uzyskać:
- organizacja konkursu - tel. 22 57 20 488 e-mail: agnieszka.markowska@wum.edu.pl
- wizja lokalna i użytkowanie lokalu - tel. 22 116 63 03 e-mail: hubert.makowski@wum.edu.pl

