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Gniezno, 26-05-2020 r.

URBIS
URBIS Sp. z o.o. w Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25 oglasza przetarg ofertowy na najem lokalu

mieszkalnego w budynku stanowi^cym wlasnosc osob fizycznych przy:

• ul. Zulawy 37/1 o l^cznej pow. 31,68 m2

Lokal usytuowany na parterze w skiad ktorego wchodzi: pokqj 18,14m2, kuchnia 11,35m2,

lazienka z we 2,19m2 do lokalu przynalezy piwnica.

Lokal wyposazony jest w instalacj? wod- kan, i elektryczn^ oraz piec kaflowy (brak gazu

ziemnego)

Oferta powinna zawierac:

- miesieczn^ stawk? czynszu za 1m2 powierzchni lokalu nie mniej niz 10,71 zl

- oswiadczenie o zapoznaniu si^ ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszeniu zastrzezen z

tego tytulu,

- oswiadczenie o liczbie czlonkow gospodarstwa domowego maj^cych zamieszkac w lokalu,

- zaswiadczenie o dochodach czlonkow gospodarstwa domowego nie starsze niz 3 miesi^ce,

- oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

niezb^dnych do zawarcia umowy najmu,

- dane osobowe do kontaktu w tym nr telefonu.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas okreslony tj. 12 m-cy z mozliwosci^ przedluzenia,

jezeli najemca bedzie wywi^zywal si? ze swoich obowi^zkow. Warunkiem zawarcia umowy

b^dzie wplacenie kaucji zabezpieczaj^cej w wysokosci 6 - miesiecznego czynszu.

Oferta winna bye zlozona w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spolki z siedzib^ w Gnieznie

przy ul. Chrobrego 24/25 z dopiskiem "przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego przy

ul. Zulawy 37/1" lub przestana na w/w adres w terminie do dnia 10.06.2020r. (sroda) do godz. 14—

W celu ogledzin w/w lokal bedzie udost^pniony zainteresowanym w dniu: 05.06.2019r.

(piijtek) - godz. 14^-15^
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