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OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

prowadzona dzialalno66 Oferenta nie mohe byd konkurencyjna i uciE2liwa
dla PrzYchodni

Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczenia o powierzchni - 89,45 nP

znajduj4cego sig naparterze budynku oraz pomteszczenia o powierzchni - 20,90 rI:'? ,

znajduj4cego sig w piwnicy z wej6ciem z pornieszczenia na patterze na Prowadzenie
dzialaino1ci handlowo - uslugowej - prowadzenie apteki lub sklepu medyczne$o

niekonkurencyjne go dIa pt zy c},;ro dni.
Su gestie Wynaj muj Ace go c o do pr ow adzenia dzialalno6ci handlowo- uslu gowej

w wynaj mowanym P omieszczeniu :

7. spr zedaz lek6w recePturowyctu
2. spr zedaz lek6w bezrecepturowych,
3. spr zedaL mateial'6w opatrunkowych,
4. sprzedaz produkt6w do higieny,
5. sprzedaL wyrob6w zielarskich,
6. sprzedaz akcesori6w medycyny og61nej,

7. sprzed.a2 sprzgtu rehabilitacyinego, ortopedyc znego, wyrob6w medycznych,

Srodk6w pomocnic zych otaz produkt6w zdrowotnych.
Wynajmuj 4cy udostgpnia wynaj mowane p omieszczenia od poniedzialku
do piEtku w godzinach od 7230 do godziny 18:00.

INNE INFORMACJE DOTYCZ,TCE LOKALU PRZEZNACZONEGO
DO WYNAJECIA

00-9L0 Warszawa, Al. Gen. Antoniego Chru6ciela

"Montera" l-03
Adres nieruchomci6ci:

Oznaczenie wedlug ksiegi wiecz
Obreb 3-21-28, dzialka ew. m 2f37Numer ewidencviny dzialki, obrgb:
Pomieszcz enia przeznaczone do wynaj mu
znajduj4sig na parterze budynku i w piwnicy,
zejlcie do piwnicy z pomieszcze ia na patterze,
Aktualnie wykorzystane s4 na dzialalno66 apteki,
wymagaj 4 tytko ewentualnie od6wie henia 6ciany

Opis lokal! przeznaczonego do najmu:

Przeznaczenie lokalu:

Parter - 47 zN/m2 + 23o/o VAT
Piwnica -5 zlfmz + 23o/o VATMinimalna wysoko6i oPlat z tYtulu



Zasady aktualizacji oplaty:
Wg czynszu aktualizowanegol,raz w roku
wskaZnikiem wzrostu cen towaru i uslug
konsumpcvi nvch o sloszonv ch przez GUS

Dodatkowe informacie: Oplata za energig wg wskazaft licznika.
Oplata zawodg i odprowadzenie 6ciek6w wg
licznika.
Oplata za telefon wg bilingu dla numeru
telefonu apteki.
Oplata za ogrzewanie gazowe wg wsp6lczynnika
zajmowanej powierzchni Przychodni - 9,11o/o.

Oplata zawvw6z 6mieci we wlasnvm zakresie.
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