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OPIS PRZEDMIOTU NAIMU
Prowadzona dzialalno66 Oferenta nie moze byd konkurencyjna i uciE2liwa
dla przychodni

Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczenia o powierzchnt - 89,45 rnz
znajdt\4cego sig na parterze budynku oraz pornieszczenia o powierzchnt - 20,90 rn2,
znajduj4cego sig w piwnicy z wej6ciem zpornieszczenianaparterze na prowadzente
dzialalnoSci handlowo - uslugowej - prowadzenie apteki niekorkurencyjnej dla
przychodni.
Sugestie Wynajmuj4cego co do prowadzenia dzialalno6ci handlowo- uslugowej
w wynajmowanym p omieszczeni u :
1. sprzedaz lek6w recepturowych,
2. sprzedaZ lek6w bezrecepturowych,
3. sprzeda z material6w op atrunkowych,
4. sprzedaz produkt6w do higieny,
5. sprzedaL wyrobow zielarskich.
Wynaj muj Ecy udo stgpnia wynaj mowane pomieszc zeni.a w od poniedzialku
do pi4tku w godz,inach od 7:30 do godziny 18:00.

INNE INFOITMACIE DOTYCZ,+CE LOKALU PRZEZNA{CZONEGO
DO WYNAIECIA

lldres nieruchomo6ci:
() znaczenie we diu g ksie gi wieczystel
|Jumer ewidencyjny dzialki, obrgb:

00-910 Watszawa,
"Montera" 103
:

Opis lokalu pr zeznaczonego do najmu:

Al. Gen. Arrtoniego ChruSciela

KW nr WA6M/0040920(
Obrgb 3-21.-28, dzialka ew. nt 2f37
Pomieszcz enia przeznaczone do wynajmu
znajduj4sig na parterze budy'nku i w piwnicy,
zejficie do piwnicy z porniesz,czetaia na parterze.
Aktualnie wykorzystane s4 na dzialalno6i apteki,
wymagaj E tylko ewentualnie o ddwie Zenia 6 ci any
na parterze.
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r zeznaczenie

lokalu

:

Apteka

2lata

Okres najmu:

Parter

Minimalna wysokoSi oplat z tytulu

- 44,37 zUrn2 + 23o/o VAT

Piwnica -11.,222Urrr2 + 23o/o VAT

rLaimu:
21asadv ak t ualizac

i

i o pla tv :

Wg czynszu aktualizowaneg'o L taz w roku
wskaZnikiem wzrostu cen towaru i uslug

Dodatkowe inJormacje:

konsumpcyi nvch osloszonv ch przez GUS
Oplata za enetgig wg wskazafi licznika.
Oplata zawodg i odprowadzr:nie Sciek6w wg
licznika.
Oplata za telefon wg bilingu dla numeru
telefonu apteki.
Oplata za ogruewanie gazowe wg wsp6lczynnika
zajmowanej powierzchni Ptzychodni - 9,11o/o.
Oplata zavryw6z 6mieci we wlasnym zakresie.
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