Zakład Karny w Płocku
SLUZBA

09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22

WIĘZIENIA

tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk.plock@sw.gov.pl

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy hali produkcyjno-magazynowej
o powierzchni użytkowej 2 100,00 m' wraz z zapleczem socjalnym, która w ramach
planowanego

zadania

inwestycyjnego

powstanie

przy

Zakładzie

Karnym

w

Płocku,

ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock.
Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej
przygotowało Program pn. ,,Praca dla Więźniów", którego jednym z celów jest zrealizowanie w

latach 2016 -- 2023 budowy 40 hal przemysłowych przy zakładachkarnych, w których będą mogli
pracować więźniowie. środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Aktywizacji Zawodowej
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zakład Karny w Płocku do końca 2023 roku planuje przeprowadzić zadanie inwestycyjne,

w ramach którego zostanie pobudowana i udostępniona do wynajmu hala produkcyjnomagazynowa wraz z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 2 100,00 mz.

W związku z powyższym, Zakład Karny w Płocku poszukuje osoby prawnej lub osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu hali. Przeznaczenie
i wyposażenie pomieszczeń zostanie przygotowane w zależności od potrzeb i rodzaju działalności
przyszłego kontrahenta. W ramach wstępnej deklaracji najmu hali produkcyjno-magazynowej
pomiędzy stronami zostanie podpisany List intencyjny.
Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych
wolności

odbywających

karę

w Zakładzie

Karnym

w

Płocku tak,

aby

praca

sprzyjała

oddziaływaniom resocjalizacyjnymna skazanychoraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki
poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług.

Obiekt powinien być wykorzystywanyprzez Najemcęwyłączniena cele związanez
prowadzoną przez niego działalnościągospodarcząwynikającą z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub z innego dokumentu
przewidzianego przepisami prawa, przy jednoczesnym zatrudnieniu osób odbywających karę
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku

Okresobowiązywania umowy to min. 60 miesięcyz możliwością przedłużenia. Przewidywana na
dzień ogłoszenia cena najmu za l mz powierzchni użytkowej wynosi 10 zł netto. Stawka najmu
powierzchni będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów
usług ogłaszane przez Prezesa GUS. Osoby zainteresowane wynajmem proszone są o przesłanie
pisemnej informacji do dnia 03.06.2022 roku na adres ZŁ plgSJS@$W:ggy:p!
lub osobiścieza
pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub innego operatora pocztowego na adres Zakład Karny w Płocku, ul
Sienkiewicza 22, 09 -- 402 Płock

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod

:el.l24) 235 02 27

Dl-iektoi
w płocku

