Oeloszenie
Zaru4d Budynkdw Mieszkalnych
skladania ofert na adaptaejg

i

w

Suwalkach TBS sp.

z

o.o, zaprtsza do

zagospodarowanie powierzchni po bytym dworcu PKS

poloionej nzpnrterze budynku przy ul. Utrata 1, B w Suwalkach

i

W sklad powierzchni
wchodzi 12 pomieszczen (hall kasowy, pomieszczenie handlowo - usfugowego,
2 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie porz4dkowe, pomieszczenie kas,
Powierzchnia do adaptacji

zagospodarowania wynosi 330 m2.

pomieszczenie socj aln e, szatnia, toalety).
Powierzchnia do adaptacji i zagospodarowania przeznaczona jest na cele biurowe,
uslugowe, handlowe lub inne nieuci4zliwe dla otoczenia. Znalduje siE w budynku poiozonym
w centrum miasta z dogodnym dojazdem i parkingami, wyposazonym w instalacjq
elektryczna, wodno -kanalizacyjn4 centralnego ogrzewania, teleinformatyczn% rppo?.

Oferty z propozycjq adaptacji i zagospodarowania powierzchni oraz stawkq czpszn
naIe?y skiadai w zamkniqtych kopertach w pokoju nr 10 tut. Zarzqduprzy ul. Wigierskiej 32
do dnia 10 h,vietniu 2018 r, (Sroda) do godz. 1500.
Oferta powinna zawiera(,:
1 . wskazan ie r o dzaju planowanej dzialalno Sci ;
2. wstqpn4 koncepcjq architektoniczn4 adaptowanej powierzchni i spos6b jej
zagospodarowania oraz szaqttkow4 wartoSi tych prac;
3. oferowan4 stawkg czynsza za I m2 netto;
4. imiq, nazwisko i adres oferenta lub nazwq i siedzibE, jeZ,eli oferentem jest osoba prawna,
nr NIP, REGON, nr wpisu do ewidencji dziahalnolci gospodarczejlub odpis KRS, nr PESEL.

Ofertowa stawka czynszu za

I r*

nie mo2e byc ni2sza ni2 12,50

zllnf

nefio

miesiqcznie. Ko szty eksploatacj r przy szly Naj emca bqdzi e pono sii odrEbni e.
Przyszly najemcy przed zawatclem umowy najmu zobowrqzany bqdzie do wplacenia

kaucji zabezpieczajqcej w wysokoSci trzyrniesiqcznego czynsnJ brutto. Umowa najmu moze
byc zawarta na okres do 10 lat.
ZloLone oferly podlegai bgd4 rokowaniom, a informacja o wynikach prowadzonego
postqpowania dostqpna bqdzie na stronie intemetowej www.zbm.suwalki.pl
Zastrzega siq zamkniqcia postqpowania bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert.
Blihsze informacje dotyczqce wolnej powierzchni moltauzyskai w siedzibie Zarzqdu
Budynk6w Mieszkalnych w Suwatrkach TBS sp. z o. o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2,

tel.87 563 50 5I,52lub 58 i na stronie intemetowej.
Suwalki, 26.03.2018 r.

