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KOMENDANT CENTRUM SZKOLE,NIA POLICJI W LEGIONOWIE
OGI,ASZAPRZETARG NA:

O'WYNAJ4CIE POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 3

O pOWIERZCHNI UZYTKOWEJ 530,43 -t 1po,ryLej2,2 m wysokoSci)

ORAZ 61,17 m2 (ponizej 2,2 m wysokoSci) PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE

PUNKTU GASTRONOMTCZNEGO - KASYNO
W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE"
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Przedmiot przetargu: ^ .
Na.jen lokalr-r o powierzchni uzytkowej 530,43 m' (powyzej 2.2 m' wysokoSci) otaz

61.17 ,-r-,' (ponizej 2.2 -t oysokoSci) w budynku nr 3 na terenie Centrum Szkolenia

Policji w Legionowie pod dzialalnoSc gastronomiczn4 - kasyno.
W sklad powierzchni uzytkowej wchodz4 pomie szczenra
sala konsumpcyjna o powierzchni 23,88 m',"
sala konsumpcyjna o powierzchni 128,77 m',
barek o powierzcl-u-ri 19.06 m',
poko.f  o powierzchrt i  9.86 nr ' "
zaplecze kuchenne (4 pom reszcl.enia) o l4cznej powierzchni J0,91 m2.

z.aplecze magazynowe (9 pomiesz czen) o lqiznej powierzchni uzytkowej 203.22 n-t'

(powyzej 2,2 rni wysokoS ci) orut 52,05 -' lponizej 2.2,rrt *yrokoSci),
p onri e sz czenra przynal e ane or az c i 4gi komun i kacyj ne.

Lolial w-yposazony w meble r wz4dzenia kuchenne oraz sprzqt AGD. Wykaz sprzqtr,r

rnchomego. bEcl4cego ua wyposazeniu pomieszczen. stanowi zalqcznrk nr 1 i 2 clcl

n ini e.j szego o gloszenia.

Po wy'najqciu od Centrum Szkolenia Policji wyzej wymienionego lokalu, Najemca

zobowi4zany bEdzie clo prowadzenia dzialalnoSci zgodnre z nastqpujqcymi zasadami:

a) punkt gastronomiczny mo1e byc otwarty nie wciesni ej niT od godziny 600 i zamykany

ni. potnic' j  niZ o godzinie )200. od poniedzialku do niedzieli;
b) r,, ptu'rkcie obowi4zuje zakaz sprzeda|y i spozywania alkohoh-r i napojow

alkoholorvl 'ch:
c) w lokah,r nalez,v przestzegac przepisow sanitarnych, czystoSci i porz4dku;

cl) lokal zostanie r-rbezpieczony od pozaru. zalanta. wlamania i kradzieZy;
e) posiadania Llmowy na wywoz nreczystoSci stalych;
1) uslr-rgi gastronomiczne winny uwzglEdniac potrzeby klienta i dobre obyczaie.

W sezonie letnirn istnieje mozliwoSi zorgantzowania ogrodka lla przylegai4cyrn clcl

ponriesz czen tarasie. W lokalu moze byi prowadzona dzialalnoSc kulturalna.

Centrunr Szkolenia Policji posiada status terenu zamkniqtego. DostEp osob z zewn$rz

iest ograniczony.

Okres najmu pomieszczen: do trzech lat.

Rozwi4zanie Llmo\q/ z zachowaniem miesiqcznego okresu wypowie dzema.
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Na.jenrca bqdzie zobowtqzany do zaplaty zadeklarowanego w ofercie cz>/nszu otaz
ponoszenia oplat eksploatacyjnych za'. centralne ogrzewanie, energiE elektrycznE, cieplE
wo dq, zimnqwo dE, gaz, o dpr ow adzanie Sci ekow.
Oplata za cenlralne ogrzewanie jest oplat4 ryczaltow4, a za pozostale media wedlug
wskazan l icznikow.

WysokoSc optaty czynszu za wynajmowane pomiesz czenia bEdzie corocznie
waloryzowana o Srednioroczny wspolczynnik wzrostu lub spadku cen towar6w i ush-rg
kor"rsumpcyj nych.

Oplaty z tytulu podatku od nieruchomoSci Najen'Ica od dnia zawarcia umowy bEdzie
tnszczal samodzielnie. bezpoSrednio do Referatu Dochodow lJrzqdu Miasta Legionowc-r
przy ul. marsz. J. Pilsudskiego 41 w Legionowie.

9. Na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Najemca w terminie 7 dni od jej

zawarcra wniesie kaucjq w wysokoSci dwukrotnego czynszu.

10. Oferent zobowi4zany jest posiadac wpis do Centralnej Ewidencji i Inforrnacji
o DzialalnoSci Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru S4dowego.

11. Oferta musi zawrerac okreslon4 miesiqcznE kwot4 czynszu nie mniejszq niZ 1 000,00
zlotych powiqkszonqo nalezny podatek VAT zakahdy miesi4c trwania umowy.
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Of-ertq podpisu.le osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub
pelnomocnik. Ofbrtq nalezy ztoZyc w zaldejonej kopercie w sekretariacie Wydzialu
Inwest-vc.ji i Rerrrontou, Centrum Szkolenia Policj i do dnia 12 listopada 2012 r.
do godzinv 9('0 h,rb nadeslac przesytk4 w taki sposob aby zap,ewnic je.i *ptyvu'do Centrum
Szkolenia Policl i  do dnia 1 2 l istop ada 2012 r. do godziny 9".

Otwarcie of-ert wyznacza siq na dzien 12 listopada 2012 r. o godz. 1000. Otwarcia ofert
dokona Komisla powolana przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

N aj wyzs zE hczb E punktow oft zy ma O ferent, ktory zadeklaruj e naj w y Zszq kwotE czt/ nszLl
powyzej I 000,00 zlolych powiEkszonego o nalelny podatek VAT za kaldy miesi4c
trwania umowy.

I 5. Rozpatrywane bEdq tylko oferty z podanqkwot4 czynszumiesiqcznego.

16. Z Oferentern. ktory przedstawi najkorzystniejsz4 oferte, zawarta zostanie umowa.

11 . Wzor umow'y stanowi zal4cznrk nr 3 do niniejszego ogtoszenia.

I 8. Zastrzega siq mozliwoSc uniewalmema przetargu bez podania przycz>lny.

W celu nzyskania dodatkowych infbrmacji lub obejrzenia lokalu i wyposalema nale?y
kontaktowac sie z Panem Marcinem Lewkowicz tel. sluzbowv (022) 605-35-82.
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