1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D1.5
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 1 – parter
Pomieszczenie komercyjne – przeznaczone na działalność handlową
inną niż gastronomia

Razem 15,39 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 1,68kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D1.35
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 1 – parter
Pomieszczenie komercyjne - przeznaczone na działalność handlową

Razem 48,79 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 5,84 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

Dworzec Główny PKP w Toruniu
1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D 1.16 restauracja
D1.S2, D1.23, D1.24, D1.25, D1.26, D1.27, D1.28, D2.10
pomieszczenia zaplecza restauracji

2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 1 – parter
Pomieszczenia komercyjne - restauracja z zapleczem - gastronomia

Razem 159,18 m2 (108,51m2+41,75m2+8,92)
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 74,9 kW
Ujęcie wody - w pomieszczeniach zaplecza, mierniki wod.-kan.
Łazienka i ubikacja w pomieszczeniach zaplecza
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.3
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.
5.

Powierzchnia użytkowa
Infrastruktura techniczna

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne – przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 36,72 m2
Podłoga - posadzka betonowa
Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów

6.

Wyposażenie
Centralne ogrzewanie
Energia elektryczna - gniazda na ścianach - moc przyłączeniowa 5,6 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych

7.

Informacje dodatkowe

Wykończenie lokalu:
podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt

8.
9.

Cena wywoławcza

16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)

Wadium
500 zł
Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002

10.

Kontakt

Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,
Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.16
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 154,04 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 21,34kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.15
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 52,99 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 11,82 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.5
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne – przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 72,77 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach - moc przyłączeniowa 11kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.6
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 72,22 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 11,1kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.14
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

Razem 36,02 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach -moc przyłączeniowa 6,58 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

Dworzec Główny PKP w Toruniu
1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D0.10 pomieszczenie komercyjne
D0.11 zaplecze pomieszczenia komercyjnego
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 0 - piwnica
Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową inną
niż gastronomia

Razem 39,30 m2 (29,61 m2 + 9,69 m2)
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach - moc przyłączeniowa 6,8 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D0.12
2.

Kondygnacja

Poziom 0 - piwnica

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

Pomieszczenie komercyjne –przeznaczone na działalność handlową z
wyłączeniem gastronomii

4.

Powierzchnia użytkowa

5.

Infrastruktura techniczna

Razem 16,55 m2
Podłoga - posadzka betonowa
Ściany tynkowane bez malowania
Sufit bez kasetonów

6.

Wyposażenie

Centralne ogrzewanie
Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 6,8 kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienki i ubikacje do wspólnego użytkowania z innymi najemcami w
pomieszczeniach wydzielonych
Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

16,00 zł netto a 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)

9.

Wadium

500 zł

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie - do wykonania przez najemcę i na
jego koszt

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
10.

Kontakt

Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,
Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D1.18, D1.19, D1.20, D1.21, D1.22 pomieszczenia WC
2.

Kondygnacja
Poziom 1 – parter

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Pomieszczenia komercyjne - przeznaczone na działalność usługową w
zakresie obsługi WC

Razem 35,95 m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 8,45 kW
Ujęcie wody - wszelkie podłączenia dla umywalek i WC w wydzielonych
pomieszczeniach

Wykończenie lokalu:

7.

8.

Informacje dodatkowe

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie, wyposażenie wc - do wykonania przez
najemcę i na jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)

500 zł
9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034, e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167, e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D0.3, D0.4, D0.5, D0.6, D0.7 pomieszczenia WC
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

Poziom 0 - piwnica
Pomieszczenia komercyjne - przeznaczone na działalność usługową w
zakresie obsługi WC

Razem 31,12m2
Podłoga - posadzka betonowa

5.

Infrastruktura techniczna

Ściany tynkowane bez malowania
Sufity bez kasetonów
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 8,45 kW
Ujęcie wody - wszelkie podłączenia dla umywalek i WC w wydzielonych
pomieszczeniach

Wykończenie lokalu:

7.

Informacje dodatkowe

8.

Cena wywoławcza

podłoga, sufit, ściany, oświetlenie , wyposażenie wc - do wykonania
przez najemcę i na jego koszt
16,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)
500 zł

9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002

10.

Adam Olender tel. 501-259-034, e-mail: a.olender@urbitor.pl,
Leszek Nowek tel. 502-121-167, e-mail: l.nowek@urbitor.pl
Kontakt

UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

1.

Lokalizacja - oznaczenie na
rzucie projektu
wykonawczego

Dworzec Główny PKP w Toruniu
ul. Kujawska 1

Budynek Główny

D2.8, D2.9
2.

Kondygnacja

3.

Nazwa pomieszczenia/
przeznaczenie

4.

Powierzchnia użytkowa

5.

Infrastruktura techniczna

Poziom 2 – I piętro
Pomieszczenie komercyjne – poczekalnia vip

Razem 118,73 m2 (107,82 + 10,91)
Ściany - gładź
Sufit kasetonowy + żyrandole
Centralne ogrzewanie

6.

Wyposażenie

Energia elektryczna - gniazda na ścianach-moc przyłączeniowa 4,98kW
Ujęcie wody - zawór czerpalny i odpływ dla umywalki, mierniki wod.-kan.
Łazienka i ubikacja
Wykończenie lokalu:

7.

8.

Informacje dodatkowe

Cena wywoławcza

lokal całkowicie wykończony, umeblowany – sofy, stoliki, wieszaki,
wykładzina dywanowa, ekspres do kawy, witraże, telewizor
25,00 zł netto za 1m2 (do ceny należy dodać 6,00 zł za ogrzanie 1 m2 +
media wg odczytu z liczników)

500 zł
9.

Wadium

Obowiązek wpłaty przed przetargiem do kasy Urbitor lub na wskazane
niżej konto bankowe :
GNB S.A. o Toruń nr rachunku 21 1560 0013 2354 3051 3000 0002
Adam Olender tel. 501-259-034
e-mail: a.olender@urbitor.pl,

10.

Kontakt

Leszek Nowek tel. 502-121-167
e-mail: l.nowek@urbitor.pl
UrbitorSp.z o.o. ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel.56-66-94-300, sekretariat@urbitor.pl

