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Robotnicza spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ilrsus" n, Warszałie prł- uI. Sosnkowskiego 11

ogłaszn konkurs olert na naiem lokalu ułtkowcgo nr 2 o porł. 47,35 m' polożonego

na pańcrze w budynku prz"r, ul. Tomcia Palucha 12 $, War§7arrie. przeznrczUnego

<lo prowadzenia działalności handlowo usługowej. Lokal znajduje Się \ł slanie dcrł,eloperskim.

przystosowanie lokalu do rodzaju prowadzonei działalności na kośżt najcmc]-. propo7ycia aranźacji

lokalu u,ymaga lgody RSM ''L]rsus" W Warszawie.

ofert_v- zawicrające:

a) imię i naz\Ą,isko oraz adres ol'erenta będącego osobą f]zyczną, albcl nazrvę lub firmę oraz siedzibę
jeżeli ofcrentem jest osoba pra\\,na lub jednostka organilaclina nie posiadająca osobowości
pra\łiej:

b) aktualne ZaśWiadczenie o wpisic do Centralnei Erł,idencji i lnlbmacii o Działalności
Gospodarczcj lub wyciąg z KRS:

c) lelelbn kontakto\\,y;
d) roduaj pldnowanej w lokalLr działalności;
e) proponowaną stawkę netto Za ] m:po§,ierzchni:
1) oświadczenie o braku zaległości podatkonych i ubezpieczcniowyoh oral oświadczenie o braku

zobowiąZali wob€c osób !żccich. egzek\owanych rł,drodze postępo\\,ania eg7ekuc},jne8o.

upadłościo\\,ego lub układorł.ego oraz brak postanowienia o upadłości lrrb likwidacji oferenta:

g) pełnomocnictwo udzielone w fbnlie pisemnej w przy,padku u]nocowania pełno]nocnika

dL,,,lożen'a olen) lub zrrrar. ia umorł 1:
h) kserokopię dowodu wpłaty wadium;
nalcży składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul, Sosnkou,skicgo ll, 02 495 Warszawa

w tenninie do dnia 27.07.2020r.(Doniedziałek) do eodz. 1,100.

Warunkiem wzięcia udziafu w konkursie ofift jest wpłata na rachunek bankot1 Spółdzielni

|"-r 50 l020 1055 0aa0 %02 0017 a|l 5 w^dium w k\łocie 1 000,00zł (dow(id wpła§ \\adiurn na]cźy

dołączyć do ot'erĘ ), oferentom. którzy nie losla]i u;,lbrani z\łroi Wadium nastąpi \\,tcmlinie 5 dni od

zakończenia konkursu,

Posiędzenie Komisji Konkursorvej odbędzic się W dniu 28.07.2020 roku (wtorck) o godz. 1l"",

lv sali konferenc|nej Spółdzielni(obecność olerentó\\, obou,iązko$,a).

Z Regulaminem naimu lokali uż}tko\ych ńóżna zapoznać się w siedzibie Spółdzic]ni

przy uL Sosnkowskicgo 1], bądż na stlonic interneto\łej \!w\\,,rsmursus.pl->ogk)szcnia->ofeń\

najmu Bliższe infbrmacje można uzyskać pod numerem tel, (22) 662-72-,t0-

Społdzielnia zastrzega sobię prawo odsą)ienia od konkursu ofert bez podanla przyczyn.
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