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OGTOSZENIE

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanisfawa Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udzialu
w pisemnym przetargu na najem pomieszczef o fqcznej powierzchni uiytkowe j33,76 m2
znajdujqcych siq w budynku gl6wnym WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach przy ul.
Sobieskiego 4 na prowadzenie dziafalno6ci usfugowej - prowadzenie mini baru tj. mafego punktu
gastronomicznego dla pracownik6w, pacjent6w i os6b odwiedzajqcych

Okres najmu: 3 lata od dnia zawarcia umowy.
Powierzchnia - 33,76lqcznie m2,

Najemca wfasnym sposobem i na swdj koszt dokona remontu przedmiotu najmu w celu
dostosowa n ia pom ies zczel do rodzaj u prowadzon ej dziata I no6ci,

Dokonanie wizji lokalnej jest mozliwe po uprzednim um6wieniu terminu pod nr 046 834 O72O

Wykonywana dziatalnoSi powinna obejmowai co najmniej:
- prowadzenie matej stol6wki ze sprzedazq ciepfych posifk6w
- prowadzenie sprzeda2y gotowych artykut6w spozywczych oraz prasy.

DziatalnoSi bqdzie prowadzona 7 dni w tygodniu, nie kr6cej ni2 w godzinach 7.00 do 19.00

Minimalna miesiqczna stawka czynszu za 1. mz powierzchni - 35,00 zl + nale2ny podatek VAT

Najemcq bqdq ponadto obciq2aly koszty:

- zu2ycia energii elektrycznej wg wskazari podlicznika energii elektrycznej, zamontowanego na
koszt najemcy
- zu2ycia zimnej i cieplej wody oraz odprowadzanie Sciek6w wg wskazari podlicznika
zamontowanego na koszt najemcy
- centralne ogrzewanie na podstawie wska2nika procentowego obliczajqcego nale2no56
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni zgodnie z cenami dostawcy,
Niezale2nie od kwoty czynszu najemca bqdzie uiszczal miesiqcznie podatek od nieruchomojci
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Wojewodzki Szpital Zespolony
im. Stanislawa Rybickiego
w Skiernlewicach

ul. Rybickiego 1

96-100 Skierniewice, Polska

centrala (46)834-07-00
dyrekcja (46) 834-07 so
faks (46) 834-08 23

NtP 836-10-81-857
REGON 0006s7119

konto bankowe:
Santander Bank Polska 5.A., I Oddzial w Skierniewicach
03 1500 1689 1216 8001 6582 0000

e-mail: sekretariat@wsz-skier,pl
www. www,szpitalskierniewice.pl



Wojewodzki Szpital Zespalony
im. Stanlslawa Rybickiego

w Skierniewicach

Warunkiem podpisania umowy jest wpfacenie przez oferenta zabezpieczenia wykonania umowy w
wysoko6ci 3- krotnego proponowanego miesiqcznego czynszu najmu netto na czas obowiqzywania
umowy (5 22 ust.1 i 2 Uchwaty Nr XLll/114O1O9 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia 1-6

czerwca 2009 r w sprawie okre5lenia zasad gospodarowania nieruchomoSciami przez

Wojew6dztwo t6dzkie, wojew6dzkie osoby prawne oraz wojew6dzkie samorzqdowe jednostki

organizacyjne) przed podpisaniem umowy.

Informacji co do szczeg6towych warunk6w umowy udzieli Dziaf Administracyjno-Techniczny,
tel,46 8340720

Ofe rta powi n n o zaw ie rai:
1) opis proponowanej dziatalno6ci,
2) wysoko3i czynszu za L m2,

3) imiq i nazwisko, adres oferenta lub firmq oraz siedzibq, je2eli oferentem jest osoba prawna,
aktualny wypis z wfaiciwego rejestru lub za5wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno6ci
gospodarczej wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed terminem sktadania ofert

4) dokument potwierdzajqcy nadanie NIP potwierdzony za zgodnoSi z oryginatem
5) o6wiadczenie oferenta,2e zapoznatsiq ztre6ciq projektu umowy inie wnosi zastrzezeri,
6) o6wiadczenie oferenta, 2e zapoznaf siq ze stanem technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi
zastrzezef co tego stanu,
7) datq sporzqdzenia oferty.

Ofertq nale2y skladai w zamkniqtych kopertach z zaznaczeniem ,,Oferta najem pomieszczef - mini
bar " w Kancelarii Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 budynek Administracji, I piqtro w terminie do23 marca202O
roku, do godz. 10.00. Koperta powinna zosta6 opatrzona danymi adresowymi skfadajqcego ofertq.
Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwierania.

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 23,03.2020 r, o godz, 10,30 w budynku Wojew6dzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanisfawa Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1-,Dzial Administracyjno-
Techniczny, pok. nr 12.
Szpital zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu na ka2dym jego etapie jak r6wnie2 do
przesuniqcia terminu otwarcia ofert.
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