
                 Kraków, 13.08.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE  

PISEMNY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI                      

W BUDYNKU NR 1   

 

1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza pisemny przetarg na 

dzierżawę części nieruchomości przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, znajdującej 

się w budynku oznaczonym numerem inwentarzowym 1 w celu organizacji zajęć 

sportowo-rekreacyjnych: 

 część nieruchomości o łącznej powierzchni 177 m
2
, tj. hali basenowej wraz              

z szatnią damską oraz z szatnią męską 
 

położonej na nieruchomości w Krakowie przy Al. Modrzewiowej 22, 

działka ewidencyjna nr 228/2 o powierzchni 5,2103 ha, obręb 9 Kraków-Krowodrza, 

objętej Księgą Wieczystą nr KR1P/00072799/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, którego 

właścicielem jest Województwo Małopolskie w użytkowaniu wieczystym 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Wynajmujący jest właścicielem 

budynku nr 1 i urządzeń znajdujących się na nieruchomości opisanej powyżej. 

2. Przedmiot dzierżawy jest wolny od wszelkich obciążeń i zobowiązań. 

3. Działalność prowadzona w wydzierżawionej części nieruchomości : 

a) nie może kolidować ze statutową działalnością jednostki na terenie, której jest 

wykonywana 

b) nie może być konkurencyjna wobec statutowej działalności jednostki na terenie, 

której jest wykonywana 

c) nie może być uciążliwa dla środowiska naturalnego i otoczenia 

d) nie może być uciążliwa dla pacjenta, przebiegu leczenia lub innej działalności, która 

służy zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw 

e) odbywać się będzie poza godzinami świadczeń prowadzonych przez Oddział 

Rehabilitacji. 

4. Okres dzierżawy –  na czas nieokreślony od dnia 1 września 2019 r. 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI          

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

  



5. Minimalna wysokość czynszu z tytułu najmu wynosi 6 000,00 zł netto/miesiąc                       

słownie: sześć tysięcy 00/100 zł. Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT 

w wysokości 23%. 

6. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia  

7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. 

Koperta/opakowanie powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Na opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

Nazwa i adres Wykonawcy,  

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

znak sprawy: A.I.221-3/19 Pisemny przetarg na dzierżawę części nieruchomości       

w budynku nr 1 w Sekretariacie budynek nr 4 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii w terminie do dnia 21.08.2019 r. do godz. 12:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019 r. o godz. 12:30 w budynku nr 4 pok.        

nr 11.   

9. Centrum zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

10. Osoba do kontaktów – Alicja Dudzińska tel. 12 42 87 383.  

 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………… 

                                                                                           (podpis Dyrektora) 

 


