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OGŁOSZENIE

Fundacja ESPA wynajmie samodzielny lokal w Łowiczu, przeznaczony na potrzeby utworzenia
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia zostanie utworzona zgodnie z realizacją
projektu  „Łowickie  Centrum  Usług  Środowiskowych"  RPLD.09.02-01-10-B005/21  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi
Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub  wykluczeniem  społecznym",  Poddziałania  01-IX.2.1  „Usługi  społeczne  i  zdrowotne",
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.  Szczegółowe  informacje  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Fundacji  ESPA:
https://fundacjaespa.org/ lub w biurze Fundacji: ul. K.Myrka 32, 59-220 Legnica.

Szczegóły:

Fundacja ESPA wynajmie w Łowiczu samodzielny lokal na potrzeby utworzenia wypożyczalni
sprzętu  rehabilitacyjnego.  Wypożyczalnia  zostanie  utworzona  zgodnie  z  realizacją  projektu
„Łowickie  Centrum  Usług  Środowiskowych"  RPLD.09.02-01-10-B005/21  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi
Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub  wykluczeniem  społecznym",  Poddziałania  01-IX.2.1  „Usługi  społeczne  i  zdrowotne",
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego. 

1. Lokal, w którym zostanie utworzona wypożyczalnia powinien spełniać następujące warunki:

a)  Dostęp do załadunku/rozładunku samochodu typu bus oraz możliwość parkowania samochodu
7 dni w tygodniu.

b) Dostęp do toalety.

c) Pomieszczenie, w którym utworzone będzie biuro wypożyczalni.

d) Pomieszczenie, do przechowywania sprzętów (magazyn) i środków utrzymania czystości, 

e)  Możliwość  umieszczenia  reklamy  wypożyczalni  przed  wejściem,  np.  witryna  lub  drzwi
wejściowe.

2. W wypożyczalni zatrudnione zostaną dwie osoby. 

3.  Lokal  powinien  spełniać  wymagania  ochrony  przeciwpożarowej  określone  w  przepisach
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz
przepisach przeciwpożarowych lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem
Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

4. Lokal powinien spełniać wszelkie normy sanitarno-epidemiologiczne.
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5. Lokalizacja- teren centrum miasta Łowicza.

6. Powierzchnia wynajmowanego lokalu powinna być nie mniejsza niż 100 m2.

7. Cena za wynajem lokalu obejmuje koszty ogrzewania, energii, wody i wywozu śmieci.

8. Lokal wynajmowany będzie w okresie od 01-01-2021 – 30-06-2023 (tj. przez 18 miesięcy) na
zasadach  określonych  w zawartej  umowie.  Fundacja  ESPA zastrzega  sobie  prawo wydłużenia
okresu  wynajmu,  dokonując  stosownych  zmian  w zawartej  umowie  na  zasadzie  porozumienia
stron.

10.  Fundacja  ESPA,  dla  zapewnienia  trwałości  rezultatów  projektu  zastrzega  sobie  prawo
kontynuowania umowy najmu w okresie 18 miesięcy licząc od 01.07.2023r. Warunki wynajmu w
tym okresie zostaną określone w odrębnej umowie.

11. Oferty należy składać na formularzu ofertowym –załącznik nr 1 do ogłoszenia- osobiście, za
pośrednictwem poczty e-mail:  espa@fundacjaespa.org lub kuriera: Fundacja ESPA, ul. K. Myrka
32, 59-200 Legnica

12. Do formularza ofertowego należy dołączyć plan lokalu.

13.  Przed  wyborem  oferty  i  podpisaniem  umowy  Fundacja  ESPA  zastrzega  sobie  prawo  do
przeprowadzenia wizji lokalnej, w terminie uzgodnionym z oferentem.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Imię i nazwisko/Nazwa:

NIP:

REGON:

Adres zam./siedziby:

Adres do korespondencji:

Nr telefonu/faxu:

Adres e-mail:
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OFERTA:

Adres, pod którym zlokalizowany

jest oferowany lokal

Ilość m2

 OFERTA CENOWA: 

Proponowana cena brutto za 1 m2

Proponowana cena brutto za
wynajem

lokalu na 1 m-c

PROPONOWANA CENA ZA WYNAJEM LOKALU ZAWIERA KOSZTY 
OGRZEWANIA, ENERGII, WODY, WYWOZU ŚMIECI.

    ……………………….                                          .……………………………….

       (miejscowość i data)      (podpis Oferenta)

                                                                          


