
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 

51-612 Wrocław 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KRE-3/2019  
NA WYNAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU KONTENEROWYM  

 
Przedmiot zapytania ofertowego 

 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem pomieszczenia w budynku kontenerowym przy 
stadionie LA o powierzchni 34 m² (zdjęcia w załączeniu).  

3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaleca oferentom dokonania wizji lokalnej 
pomieszczenia. Wizja lokalna jest możliwa po umówieniu się z Kierownikiem Działu Eksploatacji 
i Wynajmu Obiektów Markiem Januszem tel. 600 081 798, mail: marek.janusz@awf.wroc.pl  

4. Pomieszczenie bez sanitariatów, wody i ogrzewania. 
5. Sprzątanie pomieszczenia po stronie Najemcy. 
6. Bezpłatny wjazd na teren AWF dla jednej osoby (samochodu) 

Przeznaczenie pomieszczenia: 
- działalność administracyjna (biurowa),  
- kulturalna (niestwarzająca uciążliwości dla otoczenia) 
- magazynowa (z wyłączeniem magazynowania artykułów spożywczych oraz zagrażających 
zdrowiu i środowisku). 
 

Warunki udziału  
Minimalna cena wynajmu 1 m² wynosi 11 zł  /miesiąc netto (13,53 miesiąc brutto) 
Minimalna cena wynajmu dwóch pomieszczeń wynosi 34 m² x 11 z ł = 374 zł /miesiąc netto (460,02 
miesiąc brutto). 
Do ceny wynajmu należy doliczyć opłaty za energię elektryczną – ryczałt 15 zł netto/miesiąc. 
Do ceny wynajmu należy doliczyć kwotę na podatek od nieruchomości wg stawek określonych 
przez Radę Miejską Wrocławia na 2019 rok. 

 
Sposób przygotowania oferty 

Na ofertę składają się: 
a) oferta cenowa, 
b) opis wykorzystania pomieszczenia. 

 
Miejsce oraz termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 w pok. 61 znajdującym się 
w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej, w terminie najpóźniej do dnia 23.04 2019 do godziny 12.00. 

2. Na opakowaniu należy zaznaczyć, iż jest to oferta dot. „Wynajmu pomieszczenia w budynku 
kontenerowym”. 

 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Najemca przy wyborze oferty 

  
1. Najemca ustala kryterium oceny ofert: 

a)  Czynsz najmu – 100 %. 
2. Jeżeli złożonych zostanie więcej niż jedna oferta, Najemca wezwie Oferentów do ustnej 

licytacji. Minimalna kwota postąpienia 0,50 gr netto/ m². 
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