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Skierniewice, dnia 19.04.2022 r.

ws2.DAT.221.2.3.2022

ocr.oszENlE o PRZETARGU NA DZtERzAWE pOMTESZCZEN

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach na podstawie art. 70 (i) i nast.
Kodeksu Cywilnego oglasza przetarg na dzier2awg Lokalu o powierzchni u2ytkowej 16,31 m2
znajdujqcego sig w Budynku Poradni Specjalistycznych przy ul. Wita Stwosza 1 w Skierniewicach.

Warunki przetargu:

1. Lokal zlokalizowany jest w ,,nowym" budynku Poradni specjalistycznych przy
w Skierniewicach, sklada siq z jednego pomieszczenia i czeSci przynale2nejkorytarza,

ul, Wita Stwosza 1

lqczna powierzchnia
wynosi 16,31 m2.

Przcprowadzenie wizji lokalnejjest mozliwe po uprzednim umowieniu terminu pod nr telefonu 4618340720

2. WydzierZawiana powierzchnia sluZyc ma na zorganizorvanie i prowadzenie dziatalnoSci o profilu
medycznym - Gabinet Fizjoterapii.

3. Okres dzier2awy: 3 lata

4. Kwota czynszuzawiera oplatyza media: energia elektryczna. c.o.. cw.. oraz zimna woda iScieki. Wyw6z
od pad ow kom u nal nych po stron ie W ydzier2awiajqcego.

5 Wydzierzawiajqcy zaslrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania jeSli zadna z ofert nie
bgdzie wyLsza niZ oczekiwany ptzez Wydzierzawiajqcego minimalny czynsz dzierZawy
za 1m2 pow.uZytk. tj. 37,00 21 netto.

6.Tytu1em zabezpieczenia nalezno5ci Dzierlawca wplaci w ciqgu 7 dni liczqc od dnia przekazania
pomieszczen na rachunek Szpitala o numerze 54 1500 1689 1216 BOO2 4822 OOOO zabezoieczenia
wyKonania umowy w wysokoSci trzymiesiqcznego czynszu dzierZawy netto (5 22 usI.1- i 2 Uchwaly
Nr XLll/1140/09 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia 16 czerwca 2Oo9 r w sprawie okreSlenia zasao
gospodarowania nieruchomoSciami przez. Wojew6dztwo t6dzkie, wojew6dzkie osoby prawne oraz
wojew6dzkie samorzqdowe jednostki organizacyjne z p6in. zmianami).

7. Sposob przygotowania oferty, termin i miejsce sktadania ofert:
a) oferta winna byc z.loiona na formularzu ofertowym stanowiqcym Zalqcznik Nr 1.

b) Oferta ma byc podpisana przez osoby uprawnione do wystqpowania w imieniu DzierZawcy i opatrzona
pieczgciq. Jezeli oferta skladana jest przez pelnomocnika, do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo.
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c) WysokoSi czynszu za 1 m2.
d) Aktualny wypis z wla5ciwego rejestru lub zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej
wystawiony nie wczeSniej niz 6 migsigcy przed terminem skladania ofert.
e) Dokument potwierdzajqcy nadahie NIP potwierdzony za zgodnoSc z oryginalem.
f) Oswiadczenie oferenta,2e zapoznal siq ze stanem technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeZefi
co tego stanu.
Do oferty naleZy zalqczyc podpisany wz6r umowy dzier2awy, kt6ra ma zostad zawarta z oferentem na
potwierdzenie akceptacji warunk6w umowy.

Ofertg nale2y sklada6 w zamknigtych kopertach z zaznaczeniem ,,Oferta na dzier2awq Lokalu
znajdujqcego sig w Budynku Poradni Specjalistycznych przy ul. Wita Stwosza 1 w Skierniewicach" w
KancelariiWojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im, Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego
1 budynek Administracji, w terminie do 4 maja 2022 roku, do godz. 10.00.

Koperta powinna zosta6 opatrzona danymi adresowymi skladajqcego ofertg.
Oferta zloZona po terminie zostanie zwrocona oferentowi bez otwierania.

B. Szpital zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia ofert nie
spelniajqcych warunk6w udzialu w przetargu, odwolania postgpowania lub jego zamknigcia bez wybrania
ktorejkolwiek z ofert do odwolania przetargu na kazdym jego etapie jak r6wnie2 do
przesuniqcia term inu otwarcia ofert.

10. Zalqczniki Uo niniejszego ogloszenia stanowiq:

Zal. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zal. Nr 2 - umowa dzieftawv NVRF
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