OFFICE SPACE OFFER

OFFICE SPACE DATA
1. Name of the office space / Nazwa biura
2. Location / Lokalizacja
Town / Street

Voivodship / Województwo

Miasto / Ulica

3. Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname
Nazwisko, imię

Tel:

E-mail:

4. Basic data of space office / Podstawowe dane dotyczące biura
4.1 Usable space (except: social space) / Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy powierzchni socjalnych)
Office area

sq.m.

Number of storeys

Powierzchnia biura

m2

Liczba kondygnacji

Height

m

Year of construction

Wysokość

Rok budowy

Class of building

Year of modernization

Klasa budynku

Rok modernizacji

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny


Excellent / Doskonały



Average / Średni



Good / Dobry



Poor / Słaby
sq. m.

4.3 Total area of surface
Całkowita powierzchnia

m2

5. Infrastructure / Infrastruktura


Power / Elektryczność



Sewage system / Kanalizacja



Water / Woda



Parking / Parking
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Gas / Gaz



Air conditioning / Klimatyzacja



Heating / Ogrzewanie



Internet / Internet



Telephone Line / Telefon



Furniture / Umeblowanie

6. Terms of acquisition / Warunki nabycia


Purchase / Kupno



Lease / Wynajem

7. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer / Data oferty

Wymagane załączniki w formie elektronicznej:





Szczegółowy opis powierzchni biurowej w języku angielskim;
Plan lub wyrys powierzchni biura;
2 - 4 dobrej jakości zdjęcia w formacie jpg (z zewnątrz i wewnątrz biura).

Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zawartych w ofercie inwestycyjnej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu,
adres e-mail, znajomość języków obcych) i administrowanie nimi oraz na przechowywanie danych osobowych w zbiorze
danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest
Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia
46 oraz został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub usunięcia na
warunkach określonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem
nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
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