
oGŁosZENIE

Dyrekcj a S amo dzielne go Ze sp ołu Pub l i czny ch Za\<tadów L eczni ctwa
otwartego Warszawa Bemowo _ Włochy z siedzIbq w Warszawie przy
ul Wrocławskiej 19 ogt.asza konkurs ofert na dzięrzawę terenlprzy
Przychodni Rejonowej ul.Czumy 1 o pow. 53,31m2
Dzieriawiony teren mozebyc przeznaczony na działalnośó handlow4
na okres do 3 lat. Na terenię przeznaczonym pod dzierŻawę
po s adowiony j e st p awilon doty chczas owę go dzier Żaw cy,
Konkurs ofert odbędzie się zgodnte z Zarzqdzeniem nr 2l50l20l2r
Prezydenta m.st. Warszawy z dnta 29 lutego 20I2r.

DIa zaintere S owanych o ferentów informator konkurs o W oT az komp 1 et
dokumentow jest do odbioru w Przychodni Rejonowej ul. Wrocławskiej
19,I piętro pokój 22I codziennie w godz. 8oo - 14oo

1.Termin składania ofert konkursov\rych upływa dnia: I0.I2,20I4r.
godz. 10.00

Z.otwarcie ofert odbędzie się dnia 1I,l2,20l4r o godz. 14.oo
w siedzibie Zespołu ul Wrocławska 19 pok.Z2l

3. oferty na|ezy składaó w pokoju nr 221 I piętro w Przychodni
Rejonowej ul. Wrocławska 19.

4. Dodatkowe informacje dotyczącę warunkow konkursu ofer1 mozna
uzyskać pod nr tel. 63 8.23-33 WeW. 207 codziennie w godz.
8uu-14uu. orazw siedzibie Zespołu pok.ŁZl
5. Przedmiot konkursu: dzieriawa części dztałkt nr 619 obręb 6- 1 1- 10 o
powierzchni 53,3ImZ przez okres do trzech lat.

6. Dane dotycz4ce nieruchomości:
działkanr 619 obręb 6-11-10. o powierzchni 57I7m2 01-355 Warszawa
ul. Czumy 1



7 , Czynsz minimalny netto za dzterŻawę tm? wynosi 35o00zł +
obowiązująca stawka podatku VAT.

8. opłaty eksploatacyjne tj. opłata zapodatek gruntowy - zgodnte z
obowięzujęcymi stawkami.

9.Czynsz z tytułu dzierŻawy wraz z opł.atami z tytułu dzieriawy i
Świadczeniami dodatkowymi takimi jak opłata zapodatek od gruntu
winny byó wnoszonę Z gory w terminie 7dni od daty dostarczenia
faktury.

10. Stawka za dzieriawę 1m2 powierzchni aktualizowanabędzie
automatycZnIę zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych głoszonym prZęZ Główny IJrzqd Statystyczny i nie
częściej ntzraz na rok.

Dokumenty wymagane od oferenta przystępującego do konkursu
ofert.

1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nię wcześniej niz
6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2,J ęzell' oferent składaj 4cy ofertę prowadzi działalnośó go spod ar CZq w
formie społki z ograniczorta odpowiedzialnośctq, a wartośó oferty
przewyŻsza dwukrotn4 wartośó kapitału zakładowego społki' do ofefty
na\eiy doł'qczyc dokument Wymagany art,230 kodeksu spótek
handlowych /uchwała wspólników 1ub umowa spółki/
3, Zaśwladczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziatu
ZaI<t'aduUbezpieczeń Spotecznych o nie zaleganiu w opłacaniu
świadczeń na rzęaz wymienionych wy Żej instytucj i wystawione nie
wcześniej nii 6 miesięcy przed terminem składania ofer1.
4. Koncesję lub stosowne zezwolenie jezeli prowadzona przez oferenta
działalność wymaga uzyskania stosownego zezwoIenia iub koncesji.
5. Po świ ad czonq pr ZeZ oferenta kop ię zaśw tadczenla Z C entrainej
Informacji Krajowego Rejestru Sędowego, tz oferent nie jest wpisany do
Rejestru Dłuzników Niewyptacalnych(wystawione nie wcześniej ntz 6
miesięcy przed uptywem terminu sktadania ofer1)
6.Pełnomocnictwo osoby podpisuj4cej ofertę , jeŻelijej umocowanie nie
wynika z dokumentów dołączonych do niej.
7.oswiadczenie oferenta , ie zapoznał się ze stanem powierzchni pod
dzierŻawę t nie zgł.asza iadnych zasttzeŻęn.
8, Zaśwtadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
9. Wypełniony i podpisany formularz ,,OFERTA''



10. Dowód wpłaty wadium
11. Zaakceptowany wzór projektu umowy

Kryterium przy wyborze oferty konkursowej

- cena 100%

oferent przystępujący do konkursu ofęr1 na dziętŻawę terenu o pow.
53o31m2 winien wnieść wadium w gotówce w Wysokości :2.295,00 zł
w kasie ogłoszeniodawcy oraznakonto nr
84 8 0040002200 8 00 1 8 80 8 5 00 0 I najpóźniej do dnia upływu składania
ofert podanym w ogłoszeniu.
Wadium ulega przepadkowi w ruzię nie przystępienia oferenta,ktory
wygrał konkurs ,do zawarcia umowy'
Zawarcte umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu moie
następić vtyłqcznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki
Zdrowotnej.
ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert
bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Warszawa dnia : 24.II.2014r


