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Ogłoszenie o wynikuprzeprowadzonego nieograniczonego ofertowego przetargu na
najem lokali użytkowych na terenie miasta Ż^ry

Ogłoszeniem z dnia 23-02-2022r. o nieograniczonym przetargu ofertowym na najem Iokali
uzytkowych na terenie Żar: Żagańska 20, Lotników 4 C gataż, pawilony handlowe na
Targowisku Miejskim przy uI. Lotników o numerach:E-22-E-23, C4,D56,F1, F6-F7, A66,
F1O-F17, A63, A65, E2O-E21,, pawilon (dyżurka), pawilon handlowy na Targowisku
Miejskim ul. Kąpielowej o numerze 32 - ZaWad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. , o. o. w
Żarach przeprowad,ztł postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu T0-03-2022r. o
godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.

W wyznaczonym terminie tj.do dnia 10-03-2022r. do godz.93o wpĘn$y 3 oferĘ.

Oferta Nr 1 na najem gatażu przy al. Lotników 4C w Żarach, złożona przez
Arkadiusz StaniaĘ ul. Lotnikow 4112,68-200 Żary, rod,zaj d,ziałalnosci wskazany w
ofercie najem garażu, data wpĘwu oferty 08-03-2022t. godz. 10:26, jest

potwierdzenie wpłaĘ wadium
Oferowana cena netto: 6,20 zł netto/1 m2 powierzchni
Oferta Nr 2 na najem pawilonu C4 na Targowisku Miejskimprzy ul. Lotlrików w
Żarach w ŻaracĘ zŁożona przez Teresa Cielecka, Mielno 12A, 68-1g2 Przewóz,
rodzaj dzińalnoŚci handlowa, data wpływu oferĘ 09-03-2022r. godz.1,3:00, jest

potwierdzenie wpĘwu wadium
Oferowana cena netto: 18,00 zł netto/l m2 powierzchni
Oferta Nr 3 na najem garaża ptzy ul. Lotników 4C w Żarach, ńożona przez
Mieczysław Szklarz, uI. Górnośląska 2l'].0, 68-200 Żury, rodzaj dziŃalności
wskazany w ofercie najem garażu, data wpĘwu oferĘ 1,0-03-2022r. godz.8:00
wadium wniesione nieskutecznie, nie wpĘnęło w wymaganym terminie w
punkcie 3 Ogłoszenia o nieograniczonymprzetargu ofertowym z dnia 23-02-2022r.
Oferowana cena netto: 5.65 zł netto/l m2 powierzchni
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Oferenci złożyli oświadczenie, akceptując Ęm samym
zamieszczone w Regulaminie w sprawie przeprowad,zania
komuna]rrych lokali uzytkowych na terenie Żar iOgloszeniu o
23-02-2022r.
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