
Wojewddzkf Szpital Zespolony
im. Stanislawa Rybickiego

w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 22.02.202Ir.

wsz.DAT.22L.3.2021.

ocroszENtE o IRzETARGU NA ozrenZnwq pourrszczrN

espolony im' Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach na podstawie art. 70 (1) inastoglasza przetarg na. dzierZawq pomieszczen o lqcznej powierzchni uzytt<oweyqcych sig w budynku Administracyjno-Uslugowym 
'przy ul. Kopernika 5

Warunki przetargu:
Dzier2awa pomieszczert"zprzeznaczeniem na prowadzenie dzialalnoSci uslugowej.

1' Lokal Nr 3 usytuowany.jest na I piqtrze pawilonu Administracyjno-Uslugowego przy ut. Kopernika 5w Skierniewicach o lqcznei powierzchni uzytkowej 7o4,go m2, do'kt6rego"Szpii;l posiada sp6ldzielcze
wtasnoSciowe prawo do lokali uzytkowych.

lstnieje mo2liwo56 wydzie*awienia czgsci lokatu Nr 3,
powierzchni nale2y wpisa1 w formularzu ofefty wraz
zaznaczeniem dzier2awionej powierzchni.

w takim wypadku metra2 dzieEawionej
z zalqczonym rzutem pomieszczeh z

Przeprowadzenie wizji lokalnejjest mozliwe po uprzednim um6wieniu terminu pod nr telefonu 4618340720

2' \Nydzier2awiana powierzchnia sluzy6 ma na zorganizowanie i prowadzenie dzialalnosci o profilu
uslugowym,

3. Okres najmu: 3 lata od dnia zawarcia umowy.

4' Dzier2awca niezale2nie od czynszu ,kt6ry zawiera oplaty za eksploatacje i c.o. zobowiqzanv jest uiszczai
miesigczne oplaty w szczeg6lno6ci za:
a) energiq elektrycznq - na podstawie refaktury wystawion ej przezwydzierzawiajqcego wg wskazah

podlicznika i wg obowiqzujqcych cen,
b) zimnq i cieplq wodg oraz odprowadzanie Sciek6w - na podstawie refaktury wystawion ej przez

wydzierzawiaiqcego wg wskazafi podricznika i wg obowiqzuiqcycn cen,
c) wyw6z odpad6w komunalnych we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

5' Wydzierzawiajqcy zaslrzega sobie prawo do uniewaznienia postqpowania jesli zadna z ofert niebgdzie wy2sza n iz oczekiw any pt zez Wyd zierzawiaj qcego m i n i m al ny czynsz dzier2awy za1m2 pow.u2ytk. tj. 11 zt brutto

6' warunkiem podpisania umowy jest wplacenie przez Dzier2awcq zabezpieczenia wykonania umowyw^wysokosci trzymiesigcznego czynszu dzier2awy brutto na rachunek szpiiala o numerze s4 1s00 16g91216 8002 4822.
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7. Informacji co do szczeg6lowych warunk6w umowy udzieli Dzial Administracyjno-Techniczny,
tel. 885 705 550

8. Spos6b przygotowania oferty, termin i miejsce skladania ofert

Ofefta powinna zawierae :
1 ) Opis proponowanej dzialalno5ci.
2) Wysoko5e czynszu za 1 m2.
3) lmiq i nazwisko, adres oferenta lub firmq oraz siedzibq, jezeli oferentem jest osoba prawna,
aktualny wypis z wlaSciwego rejestru lub zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczejwystawiony nie wcze5niej niz 6 miesiqcy przed terminem skladania ofert.
4) Dokument potwierdzajqcy nadanie NIP potwierdzony za zgodnoS6 z oryginalem.
5) OSwiadczenie oferenta, ze zapoznal siq ze stanem technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi
zaslrzeZeh co tego stanu.
7) oferta winna byc zloZoha na formularzu ofertowym stanowiqcym Zalqcznik Nr 1.

Do oferty nale2y zalqczy| podpisany wz6r umowy dzier2awy, kt6ra ma zosta6 zawarla z oferentem na
potwierdzenie akceptacji warunk6w umowy.

Ofertq nalezy sklada6 w zamkniqtych kopertach z zaznaczeniem ,,Oferta na dzier2awg pomieszczefi
w budynku Administracyjno-Uslugowym przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach" w Kancelarii

Koperta powinna zostai opatrzona danymi adresowymi skladajqcego
Oferta zlolona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwierania.

ofertg.

9. Szpital zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia ofert nie
spelniajqcych warunk6w udzialu w przetargu, odwolania postgpowania lub jego zamknigcia bez wybrania
kt6rejkolwiek z ofert do odwotania przetargu na kazdym jego etapie jak r6wnie2 do
przesunigcia terminu otwarcia ofert.
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