Piotrków Trybunalski dn. 05 września 2008 r.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM ALEJE 3 –GO MAJA 31 OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG
USTNY NA NAJEM LOKALU UśYTKOWEGO PRZY: UL. KRASICKIEGO 3
powierzchnia - 67,18 m2
l m2,

- cena wywoławcza 14,00 zł. + podatek VAT za

Lokal moŜna oglądać we wszystkie dni robocze w godzinach od 8— do 15- przy udziale
pracowników spółki administrującej : „ BOM " T.G. w Piotrkowie Tryb., ul.
Krasickiego 3 .
Przetarg odbędzie się
w dniu
25 września 2008 r. o godzinie 10—
w
siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 31, Budynek „ B". Oferty naleŜy złoŜyć nie później
niŜ na 24 godziny przed rozpoczęciem przetargu w pokoju nr 25.
Oferta powinna zawierać :
* imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
* przedmiot najmu, tj. oznaczenie lokalu uŜytkowego z zaznaczeniem :
* proponowanego czasu trwania najmu lokalu,
* profilu działalności oraz
* datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
Do oferty naleŜy dołączyć :
* zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą naleŜności wobec Urzędu Miasta / Referat
Finansowy, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 / oraz zarządcy - siedziba TBS
pokój nr 9,
* dowód wpłaty wadium,
* pisemne stwierdzenie spółki administrującej, Ŝe oferent zapoznał się ze
stanem technicznym lokalu,
* pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z zakresem robót remontowych i
przyjęciem ich do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
400,00 zł. [ słownie : czterysta złotych ] w kasie TBS Spółka z o.o. w godzinach od 8- do
14^ najpóźniej na l godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w pokoju nr 25 w siedzibie
TBS Sp. z o.o. lub pod nr telefonu 732-37-70 we w. 32.
TBS Spółka z o.o. udostępnia Regulamin przetargów oraz projekt umowy najmu na lokal
uŜytkowy w celu zapoznania się z jego treścią [ pokój nr 25 ]. TBS Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego uniewaŜnienie bez podania przyczyn.

