
OGŁOSZENIE

o przetargu w drodze konkursu ofert na  najem pomieszczeń

w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi

Wynajmujący:  Miejskie  Centrum  Medyczne  „Widzew”  w  Łodzi,  92-332  Łódź,  Al.
Piłsudskiego 157

Przedmiot najmu

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni 52 m2 w budynku Miejskiego Centrum
Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157.

Informacja o lokalu

Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni całkowitej wynoszącej 52 m2 (składa się z 3 
pomieszczeń) usytuowany na 1 pietrze w budynku przy al. Piłsudskiego 157 . Lokal składa 
się z3 pomieszczeń.

Wyposażony jest w instalację - elektryczną, centralne ogrzewanie, wodno-kanalizacyjną.

Cena wywoławcza:22,00 zł netto za 1m2 powierzchni

Miejsce i termin składania ofert;

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157 pok. 115, I piętro. 

Oferty należy składać do dnia 01.06.2021 do godziny 12oo

w zamkniętej  kopercie z napisem „ Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” ul. Piłsudskiego 157 o pow. 52 m2 „

Oferty złożone po tym terminie pozostają bez rozpoznania. 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 o godzinie 12.40

w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”, Al. Piłsudskiego 157 pok. 113, I piętro.

Dodatkowe informacje;

Osoba upoważniona do rozmów z Oferentami  – Justyna Kulka , 503367574



Przed  złożeniem  ofert,  Oferenci  mogą  dokonywać  oględzin  lokalu  przeznaczonego  do
wynajmu w godzinach od 9:00 do 15:00

Umowa  najmu  z  wybranym  Oferentem  może  zostać  podpisana  po  uprzednim  uzyskaniu
pozytywnej  opinii  w przedmiotowej  sprawie  przez  Dyrektora  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Odpowiednie dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać w pok.115

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 25.05.2021r.

     Dyrektor 

MCM „Widzew" w Łodzi 

Elżbieta Junczyk
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