OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony
na oddanie w najem do dnia 31.12.2019 r. pomieszczeń wraz z wyposażeniem, które powstały w
ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania – powiat jasielski” w celu prowadzenia działalności szkoleniowej.

1. Podstawa prawna i przedmiot najmu
1. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zm.) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2. Przedmiotem najmu są pomieszczenia znajdujące się w budynkach Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jaśle (zwanym dalej CKP) położonych na nieruchomości stanowiącej
działki ewid. nr: 3056/9, 3056/7, 1346/17 i 1346/16, położone w Jaśle, obręb nr 07 Południe, dla których Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KS1J/00065142/2 (zwane dalej przedmiot najmu). W pomieszczeniach
będących przedmiotem najmu znajdują się urządzenia stanowiące infrastrukturę
wytworzoną w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski”, dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka działanie 1.3 Regionalny System Innowacji
(zwane dalej infrastrukturą), które będą udostępnione do korzystania przez
wynajmującego pomieszczenia.
3. Pomieszczenia stanowiące przedmiot najmu wraz z infrastrukturą, wyszczególnione są w
tabeli opisanej w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i
innych zobowiązań.
4. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Jasielskiego z dnia 20 maja 2003 r. znak:
GN.II.7002/11/2003 nieruchomość opisana w pkt. 2 znajduje się w trwałym zarządzie
CKP w Jaśle, stanowiącym jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego, nieposiadającą
osobowości prawnej, zwaną dalej „Organizatorem Przetargu”.
5. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia, przedmiot najmu jest własnością Powiatu
Jasielskiego i został przekazany w trwały zarząd CKP w Jaśle.
6. Ilekroć mowa jest w niniejszym ogłoszeniu (lub umowie najmu) o przedsiębiorstwie
rozumie się przez to podmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 ze zm.).
2. Przeznaczenie Przedmiotu najmu
1. Przedmiot najmu przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie działalności szkoleniowej,
z wyłączeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, mającej za przedmiot
produkcję z wykorzystaniem przedmiotu najmu.
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2. Działalność szkoleniowa polegać będzie na organizowaniu odpłatnych i/lub nieodpłatnych
szkoleń praktycznych, kursów z zakresu nowoczesnych technologii oraz innych usług
wynikających z kierunków kształcenia w obszarach tematycznych branży mechanicznej,
pomiarowej oraz informatycznej, zwana dalej działalnością szkoleniową z
wykorzystaniem infrastruktury, o której mowa w ust.2 ogłoszenia.
3. Działalność szkoleniowa z wykorzystaniem przedmiotu najmu może być prowadzona w
następujący sposób:
a. W okresie od 11 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku oraz od 8 lipca 2019 roku do
31 sierpnia 2019 roku:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 20:00
- w soboty w godzinach uzgodnionych z Organizatorem Przetargu
b. W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 10 lutego 2019 roku, od 25 lutego 2019 roku
do 7 lipca 2019 roku oraz w okresie od 01 września 2019 roku do 31 grudnia 2019
roku:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17:00 -20:00
- w soboty w godzinach uzgodnionych z Organizatorem Przetargu
c. Działalność szkoleniowa nie może być prowadzona w dni ustawowo wolne od pracy,
chyba że wynika to z organizacji zajęć i Organizator Przetargu wyrazi na to zgodę.
d. Do 15 stycznia 2019 roku Organizator Przetargu zobowiązuje się przekazać
Oferentowi szczegółowe informacje, o dostępności przedmiotu najmu w okresie od 01
stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 roku i od 25 lutego 2018 do 7 lipca 2019 roku w
dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17:00.
e. Do 15 września 2019 roku Organizator Przetargu zobowiązuje się przekazać
Oferentowi szczegółowe informacje, o dostępności przedmiotu najmu w okresie od 01
września 2019 roku do 31 grudnia 2019 w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00-17:00
f. Organizator Przetargu dopuszcza możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej
przez Oferenta poza okresami wskazanymi powyżej, jednakże po uprzednim
wyrażeniu pisemnej zgody Organizatora Przetargu.
4. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy najmu Oferent jest
zobowiązany do przekazania Organizatorowi przetargu informacji o planowanych
szkoleniach.
5. Oferent jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi przetargu do akceptacji
szczegółowego harmonogramu zajęć, na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia
wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
6. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag do harmonogramów,
o których mowa w pkt. 5 a Oferent zobowiązany jest powyższe uwagi uwzględnić.
7. W zakresie umowy najmu udostępnione zostaną również pomieszczenia przynależne do
pomieszczeń będących przedmiotem najmu (powierzchnie wspólne budynku oraz
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urządzenia stanowiące ogólne jego wyposażenie, w tym korytarze, klatki schodowe,
pomieszczenia sanitarne) wyszczególnione w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
3. Okres najmu infrastruktury
Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2019 r.
4. Wysokość opłat z tytułu najmu oraz terminy płatności
1. Ostateczna wysokość opłat składających się na czynsz najmu ustalona zostanie w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego przetargu publicznego.
2.

Kwota czynszu z tytułu umowy najmu stanowić będzie kwotę płatną z dołu i stanowiącą
iloczyn: stawki brutto za jedną godzinę zegarową najmu pomieszczeń na szkolenia oraz
liczby godzin zegarowych najmu.

3. Wysokość stawki w danym miesiącu w związku z przeprowadzonym szkoleniem za
wynajem danego pomieszczenia przez jedną godzinę zegarową brutto, stanowić będzie
kwota średniej stawki brutto za jedną godzinę zegarową wskazana w najkorzystniejszej
ofercie wybranej przez Organizatora Przetargu.
4.

Wywoławcza stawka brutto za jedną godzinę zegarową najmu pomieszczeń,
obliczona, jako średnia arytmetyczna stawek, określonych w załączniku nr 5 do
niniejszego ogłoszenia wynosi 25 zł brutto.

5.

W kwotę czynszu wliczone zostały koszty świadczeń dodatkowych tj. opłaty za centralne
ogrzewanie, wodę i kanalizację oraz energię elektryczną z tytułu najmu pomieszczeń.

6.

Miesięczny czynsz z tytułu najmu pomieszczeń płatny będzie z dołu, na podstawie
faktury w terminie 10 dni od dnia doręczenia faktury najemcy, nie później niż do 10 dnia
każdego następnego miesiąca, na rachunek bankowy Organizatora Przetargu, wskazany
na fakturze. Faktury za najem będą wystawiane za te miesiące, w których będą
przeprowadzane szkolenia.

7. Organizator Przetargu oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5. Podstawowe obowiązki Oferenta oraz Organizatora Przetargu
1. Oferent zobowiązany będzie w szczególności do:
a) Wykorzystywania
infrastruktury stanowiącej
przedmiot
z przeznaczeniem i w czasie określonym w ogłoszeniu (ust. 2.3),

najmu

zgodnie

b) Dbałości i ochrony przed uszkodzeniem przedmiotu najmu. Oferent ponosi
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia niebędące skutkiem prawidłowego
użytkowania przedmiotu najmu, ponosząc odpowiedzialność w szczególności
za osoby prowadzące szkolenia oraz osoby szkolone. Odpowiedzialność ta rozciąga
się również na infrastrukturę stanowiącą wyposażenie przedmiotu najmu
wykorzystywaną do realizacji szkoleń i opisaną szczegółowo w załączniku nr 3 do
ogłoszenia,
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c) Niezbędnej bieżącej kontroli infrastruktury oraz pomieszczeń wykorzystywanych do
realizacji szkoleń,
d) Zapewnienia odpowiedniej ilości personelu w stosunku do liczby osób szkolonych
celem bezpiecznego korzystania z infrastruktury i pomieszczeń będących
przedmiotem najmu, zgodnie z odpowiednimi normami,
e) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia nie objęte rękojmią i
gwarancją, oraz za utracone korzyści;
f) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na sumę gwarancyjną
wynoszącą minimum 100 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia
(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) z wyłączeniem odpowiedzialności oc.
najemcy, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy najmu i przedłożenia
Organizatorowi Przetargu kopii polisy ubezpieczeniowej oraz w przypadku
wystąpienia szkody każdorazowo podwyższenia wartości ubezpieczenia do tej kwoty.
g) Przestrzeganie przepisów bhp i innych przepisów porządkowych w budynku,
w którym znajdują się wynajmowane pomieszczenia.
2. Ponadto Oferent zobowiązany będzie do realizacji założeń projektu pn.: „Regionalne
Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski”, w
ramach, którego powstała infrastruktura oraz pomieszczenia przeznaczone do najmu, tj.
do:
a) Wykorzystywania infrastruktury i pomieszczeń będących przedmiotem najmu a także
udostępnionych pomieszczeń przynależnych w sposób nie ograniczający i nie
kolidujący z prowadzoną statutową działalnością Organizatora Przetargu - Centrum
Kształcenia Praktycznego w Jaśle,
b) Organizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych dla min. 10 pracowników z min.
2 przedsiębiorstw wykorzystując infrastrukturę i pomieszczenia objęte najmem na
potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii; w zakresie
następujących zawodów: mechanik, spawacz, operator obrabiarek skrawających,
metrolog, specjalista z zakresu obróbki cieplno-chemicznej, ślusarz, mechanik monter
maszyn i urządzeń i pokrewnych;
c) Prowadzenie ewidencji organizowanej w różnych formach działalności szkoleniowej
oraz osób z niej korzystających (m.in. w formie list obecności uczestników szkoleń),
d) Zachowania przeznaczenia (funkcji użytkowej) pomieszczeń oraz sprawności
związanej z nimi infrastruktury.
3.

Oferent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Przetargu dokonywać
jakichkolwiek zmian adaptacyjnych w pomieszczeniach objętych najmem;

4.

Oferent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Przetargu oddać
wynajmowanych pomieszczeń w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego
używania lub w podnajem;

5.

Oferent po zakończeniu okresu najmu zobowiązany będzie do oddania Przedmiotu najmu
w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia wynikającego
z prawidłowego użytkowania.
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6.

Organizator Przetargu zobowiązany będzie do:
a) Udostępnienia miejsc parkingowych znajdujących się na zewnątrz budynku, w którym
znajdują się wynajmowane pomieszczenia na terenie CKP, które będzie utrzymywał w
porządku i czystości,
b) Bieżącej konserwacji i utrzymania przedmiotu najmu oraz znajdującej się w nim
infrastruktury,
c) Zapewnienia obsługi (dozór, portier, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
utrzymanie czystości pomieszczeń w okresie najmu).

7.

Szczegółowy zakres obowiązków stron umowy najmu zawiera projekt umowy najmu –
załącznik nr 2 do ogłoszenia.
6. Postanowienia ogólne dotyczące przetargu

1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna ważna oferta.
2. Złożone oferty weryfikuje i ocenia komisja przetargowa powołana w tym celu przez
Organizatora Przetargu.
7. Warunki udziału w przetargu i wykaz
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
1. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci w stosunku, do których nie otwarto likwidacji
lub nie wszczęto postępowania upadłościowego,
2. Organizator Przetargu wymaga złożenia następujących dokumentów:
a) Oryginał wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia),
b) Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
c) Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w lit. b) powyżej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie wszczęto upadłości.
d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania Oferenta lub w kraju, w którym Oferent ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.
c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania Oferenta lub kraju, w którym
Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
e) Dokumenty o których mowa w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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f) Jeżeli osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu przetargowym nie jest wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo –
do reprezentowania Oferenta w postępowaniu przetargowym. Dokument
pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
g) Oferenci mogą wspólnie składać ofertę w niniejszym przetargu. W takim przypadku
Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu i zawarcia
umowy.
h) W przypadku wspólnego występowania Oferentów w przetargu dokumenty wskazane
w lit. b) składa każdy z Oferentów z osobna, a ponadto Oferenci przedkładają oryginał
pełnomocnictwa i umowę regulującą współpracę tych Oferentów, pozostałe
dokumenty składane są wspólnie.
i) W przypadku spółki cywilnej dokumenty wskazane w lit. b) składa każdy
ze wspólników lub partnerów z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
8. Forma składanych dokumentów
Postępowanie prowadzi się pisemnie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Badanie i ocena ofert
1. Organizator Przetargu wezwie Oferentów, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych
oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli
wymagane przez Organizatora Przetargu oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
zamknięcie przetargu bez rozstrzygnięcia.
2. Uzupełnieniu nie będzie podlegać cena ofertowa.
3. Organizator Przetargu w wyznaczonym terminie może również wezwać Oferenta
do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert
1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaklejonych w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność
do upływu terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Oferta na najem do dnia
31.12.2019 r. pomieszczeń wraz z infrastrukturą, które powstały w ramach realizacji
projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania – powiat jasielski” w celu prowadzenia działalności szkoleniowej – nie
otwierać przed dniem 30.11.2018 r., godz. 12:30”.
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3. Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2018 r., do godz. 12:00 w Sekretariacie
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (pokój nr 37), przy ul. Staszica 30D, 38-200
Jasło.
4. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Oferenta.
11. Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w pokoju nr 48
(świetlica) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, przy ul. Staszica 30D.
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Za najkorzystniejszą Organizator Przetargu uzna ofertę, która uzyska największą ilość
punktów.
Kryterium – wysokość stawki brutto za jedną godzinę zegarową najmu pomieszczeń
przeznaczonych na szkolenia
W załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia Organizator Przetargu wskazał minimalne
stawki jednostkowe z tytułu najmu danych pomieszczeń za jedną godzinę zegarową w
przypadku najmu pomieszczeń opisanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia,
Wywoławcza stawka (cena) brutto za jedną godzinę zegarową najmu wynosi 25 zł brutto.
Oferent zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym zaproponowaną przez siebie
stawkę brutto, stanowiącą średnią arytmetyczną zakładanych stawek jednostkowych z
tytułu najmu danego pomieszczenia.
Oferta z najwyższą stawką brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Punktacja pozostałych ofert obliczana będzie za pomocą wzoru:
Pn = (Cn/Cmax)*100
gdzie:
n – oznaczenie oferty,
Pn – liczba punktów dla zaoferowanej stawki brutto za najem pomieszczeń w badanej
ofercie,
Cmax – najwyższa zaoferowana w przetargu oferta stawki brutto za najem pomieszczeń,
Cn – cena stawki brutto za najem pomieszczeń w badanej ofercie
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą liczbę punktów, Organizator Przetargu poprosi o złożenie ofert
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dodatkowych. W ofertach dodatkowych stawka brutto za najem pomieszczeń nie może
być niższa niż złożona pierwotnie.
13. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
składając stosowne pisemne oświadczenie.
14. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
1. W toku badania i oceny ofert Organizator Przetargu poprawi oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne nieistotne omyłki.
2. Informację o poprawieniu omyłek Organizator Przetargu zamieści w informacji
o wynikach przetargu.
15. Odrzucenie oferty:
1. Oferta nie spełnia warunków przetargu i podlega odrzuceniu, gdy:
a) Nie zawiera ceny (stawki brutto za najem pomieszczeń),
b) Oferent w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o żądane przez Organizatora
Przetargu oświadczenia i dokumenty lub złożone na wezwanie Organizatora Przetargu
oświadczenia i dokumenty nie zawierają informacji wymaganych przez Organizatora
Przetargu, z zastrzeżeniem, że uzupełnieniu nie podlega cena oferty.
c) Oferent w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty lub
dokumentów i oświadczeń do niej załączonych;
d) Treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
2. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy zostaną złożone po upływie terminu
składania ofert.
16. Zawiadomienie o wyborze oferty
1. O wyniku przetargu wszystkich uczestników powiadomi pisemnie Organizator przetargu a
ponadto zamieści wynik przetargu na stronie internetowej, na której ogłaszany był
przetarg.
2. W zawiadomieniu uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano wskazuje się termin
zawarcia umowy.
17. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu
W przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w
terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu, ten będzie uprawniony do wyboru
oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu
bez dokonania wyboru oferty.

8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

18. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
1. Organizator przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) Nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu i/lub
zostanie odrzucona,
b) Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przetargu jest niecelowa,
c) Przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Przed upływem terminu składania ofert Organizator przetargu może zmienić lub odwołać
warunki przetargu bez podania przyczyny.
3. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu przetargu Organizator przetargu zamieści
na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże
Oferentom, którzy złożyli oferty.
19. Sposób porozumiewania się Organizatora Przetargu z Oferentami
1. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować do:
Jerzy Chlost, e-mail: ckp30@wp.pl, tel:/fax: (0-13) 446 28 76,
Przy przekazywaniu korespondencji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
2. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, przy ul. Staszica 30D, w dni robocze, w
godzinach: 8:00-13:00, w terminie do dnia 29.11.2018 r.
3. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem faktycznym infrastruktury:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, ul. Staszica 30D w Jaśle, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z dyrektorem Jerzym Chlost tel. (0-13) 446 28 76 w terminie do dnia
29.11.2018 r.

20. Projekt umowy najmu zawiera załącznik nr 2.
21. Załączniki
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy najmu.
3. Specyfikacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą, będących Przedmiotem najmu.
4. Wykaz pomieszczeń przynależnych
5. Minimalne jednostkowe koszty wynajmu pomieszczeń.

Jerzy Chlost – dyrektor CKP w Jaśle
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