
oGŁosZE, NIE'

Dyrekcj a S amo dzi elne go Zesp ołu Pub li czny ch ZaĘadów L e czni ctwa
otwartego Warszawa Bemowo _ Włochy z siedztb4 w Warszawie przy
ul Wroctawskiej 19 ogtasza konkurs ofen na dzięrzawę terenu przy
Przychodni Rejonowej ul.Czumy 1 o pow. 62,30m2
DzierŻawiony teren moŻebyc przeznaczony na dztała|noŚć handlową
na olcres do 3 lat. Na terenie przeznaazonym pod dzierŻawę
p o s adowi ony j e st p awi lon doty chczas owe g o dzier Żaw cy .
Konkurs ofert odbędzie się zgodnte z Zarzqdzeniem nr 2l50l20l2r
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 20I2r.

DIa zatntere s o wanych O ferentow informato r konkurs o W or 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 ofęrt konkursov\rych upływa dnia: 70.I2'20I4r.
godz. 10.00

2.otwarcie ofert odbędzie się dnia rI.12'20I4r o godz. 14.oo
w siedzibie Zespotu ul Wrocławska 19 pok2fl

3. oferty nalezy składać w pokoju nr 227I piętro w Przychodni
Rejonowej ul. Wrocławska 19.

4. Dodatkowe informacje dotyczqce warunków konkursu ofert moina
uzvskaÓ ood nr tel. 63 8-23.33 WeW. 20l codziennie w sodz.
8od- 1 4oo.' otazw siedzibie Zespoł u pok,2}I
5. Przedmiot konkursu: dzierzawa części działki nr 619 obręb 6-1 1-10 o
powierzchnt 62,30m2 przez okres do trzech lat.

6. Dane dotyczqce nieruchomości:
dziatkanr 619 obręb 6-11.10. o powierzchnt 5717m2 01-355 Warszawa
ul. Czumy 1



7. Czynsz minimalny netto za dzierzawę 1m2 wynosi 35,00zł +
obowiązująca stawka podatku VAT.

8. opłaty eksploatacyjne tj. opłata zapodatek gruntowy - zgodnle z
obowięzuj4cymi stawkami.

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

1 0. Stawka za dzieriawę 1m2 powięrzchni aktualizowanabędzie
automatycznLę zgodnie zewskaźnikięm wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych głoszonym przez Główny IJrz4d Statystyczny i nie
częściej nti raz na rok.

Dokumenty wymagane od oferenta przystępującego do konkursu
ofert.

1' odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niz
6 miesięcy przed terminem składania ofęrt.
2.J ezeli oferent składajęcy ofertę prowadzi działalnośó gospod arczq w
formie społki z ograniczona odpowiedzialnościę ' a wartość oferty
przewyisza dwukrotnę war1ośó kapitału zaĘadowego spółki, do oferty
naIeŻy dołqczyc dokument wymagany art. 230 kodeksu spółek
handlowych /uchwała wspolnikow iub umowa społki/
3. Zaśwtadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaIeganiuw opłacaniu
świadczęń na rZęaZ wymienionych wyŻej instytucj i wystawione nie
wcześniej nlŻ 6 miesięcy przed terminem składania ofert'
4' Koncesję lub stosowne zęzwo\enie jeżeli prowadzona przez oferenta
działalnośó wymaga uzyskania stosownego zezwoIenia lub koncesji.
S.Poświad czonq prZęZ oferenta kopię zaświadczęnla Z C entralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,iŻ oferent nie jest wpisany do
Rejestru Dłuzników Niewypłacalnych(wystawione nię wcześniej niŻ 6
miesięcy przed uptywem tęrminu składania ofert)
6.Pełnomocnictwo osoby podpisujęcej ofertę, jeŻeltj ej umocowanie nie
wynika z dokumentów dołqczonych do niej.
7.oswiadczenie oferenta , ze zapoznat się ze stanem powierzchni pod
dzierŻawę t nle zgł.asza Żadnych zasttzeŻen.
8, Zaśwtadczęnie o nadaniu numerów NIP i REGON
9. Wypełniony i podpisany formularz ,,OFERTA''



10. Dowód wpłaty wadium
I1, Zaakceptowany wzór projektu umowy

Kryterium przy wyborze oferty konkursowej

- C€Ilo 1,00%

oferent przystępujęcy do konkursu ofert na dzięriawę terenu o pow.
62,30m2 winien wnieśó wadium w gotówce w wysokości :2.682,00 zł
w kasie ogłoszeniodawcy oraznakonto nr
84800400022008001 880850001 najpoźniej do dnia upływu składania
ofert podanym w ogłoszeniu.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie przystępienia oferenta 'który
wygrał konkurs ,do zawatcia umowy.
Zawarctę umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu moŻę
nast4pić wytqcznte po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki
Zdrowotnej.
ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert
bez wybierania którejkolwiek z ofert,

Warszawa dnia : 24.1 L2014r


