
opis nieruchomości przeznaczonej pod wynajem przez Samodzie|ny Zespót
P u b I i cz nyc h Zakładów Leczn ictwa otwa ńe g o Wa rszawa Bem owo-Włoc hy

WYKAZ nr 212015r
1 . Adres nieruchomoścl: 01-381 Warszawa ul. Powstańcówffi.
3 . Numery ewidencyjne działek, obieh 9Ęałka nr 7 l21 obręb 6-12.08

4.
Powierzchnia pzeznaczona do
najmu/dzierżawy: 1'|.6,20m2

5 .
opies nieruchomości lub jej części
prueznaczonej do naj m u/dzieźawv:

rowrerzcn n ta przeznaczona pod wynal-em
położona jest na pańerze budynku
Przychodni' Prowadzona działalność nie
ograniczy dostępu pacjentom do usług
medycznych.

6 .
P rzeznaczenie n ieruchomości i sposób
iej zagospodarowania: apteka ogólnodostępna

7 . okres najmu/dzieżawy: do trzech lat

8 .

Wysokość opłat z tytułu czynszu za
1 m2 powierzchni miesiecznie lub za
1 godzinę używania:

proponowana stawka czynszu za 1m2 wynosi
230,00zł +obowiązująca stawka VAT

9.

10

Wysokośó opłat z tytułu świadczeń
dodatkowych za 1 m2 powierzchni
miesięcznie |ub za 1 godzlnę używania:

Wysokość opłat za świadczenia dodatkowe za
1m2 powierzchniwynosi 19,00zł netto +
obowiazujaca stawka podatku VAT

Termin wnoszenia oołat: 14 dni od daty doręczenia f-ry VAT

11Zasady aktuaIizacj i opłat:

Zmiana wysokości stawki nie częściej niżl razw
roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony
przez GUS.Zmiana stawki za świadczenia
dodatkowe będą obowiązywały po
wprowadzeniu nowych stawek przez
sPEc'MPWiK,sToEN, oraz f irmę ochroniarska.

12 Dodatkowe informacie:

Fowrerzcnnta przeznaczona pod wynajem
niewykorzystana na działa]nośc statutową
Zespołu, nie ograniczy pacjentom dostepu
usług medycznych

jesl

do

termin wywieszenia na tabIicy ogłoszeń

06.02.2015r

termin zdjecia z tabIicy ogłoszeń

23.02.2015r



Warszawa dnia 06.02 .20I5r

oGŁosZEl\IE

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zaktadow Lecznictwa
otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (Zespół) z siedzib4 w
Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19, ogłasza konkurs ofert na najem
lokalu w Przychodni Rejonowej przy uI, Powstańców Sl4skich 19 o
pow. II6,20m2 Z ptzęZnaczeniem na prowadzenie apteki
ogolnodostępnej na okres do trzech lat.
DIa zatnteresowanych oferentów informator konkurs oW oraz komplet
dokumentow jest do odbioru w Przychodni Rejonowej ul. Wrocławskiej
19' I piętro pokoj 22| codziennie w godz' 8oo - 14oo .
Konkurs ofert odbędzie się zgodnie zZarzqdzeniem nr 2l50l20l2r
z dnra29.02.20I5r Prezydenta m. st. Warszawy.

l.Termin sktadania ofert konkurso!\Tch upływa dnia: 23.O2,2OI5I
godz. 14.oo.

2. oferty nalezy składać w pokoju nr 221 I piętro w Przychodni
Rejonowej ul. Wrocławska 19.

3.otwarcie ofęrt odbędzie się dnia: 24,02.2015rr o godz.10.oo
w siedzibie Zespołu ul Wrocławska 19 pok.Z2l

4. Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert moŻna
uzyskac pod^nr tel. 638-23.33 wew. 201, od poniedziałku do piątku W
godz.800-1400. oraz w tych samych dniach i godzinach w-siedzibie
Zespołu pok2LI

5. Przedmiot konkursu: najem nieruchomości (lokalu uzytkowego) o
powierzchni 116,20 fr2, połozonego w budynku Przychodni na
działce nr 7l2I obręb 6-12-08 w Warszawie przy ul. Powstańców
Slqsk ich l9

6. Czynsz minimalny netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 230,00
+ obowiązujqca stawka podatku VAT

7. opt'aty eksploatacyjne: 19,00 netto za Im2 + obowiqzujqca stawka
podatku VAT



8.Czynsz z tytutu najmu wraz z świadczeniami dodatkowymi winny
byó wnoszone Z gory w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

9, Stawka za najem i opłaty eksploatacyjne Za lmT powierzchni
aktu alizow ana będzie automa ty cznie zgodni e ze w skaźniki óm wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych głoszonym prZęZ Główny Urzqd
Statystyczny i nie częściej nii raz na rok. W przypadku zmiany cen
za świadczęnia dodatkowe stawki ulegają zmianie.

DokumenĘ wymagane od oferenta przystępującego do konkursu
ofert.

1' odpis z właściwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji działalnoŚci gospodarczej wystawione nie wcześniej nii
3 miesięcy przedterminem składania ofert'
2JeŻę|i oferent składajęcy ofertę prowadzi działalność gospod arCZ4 w
formie społki z ograniczona odpowiedzia|nościq, a wartośó oferty
przevłyzsza dwukrotnę wartość kapitału zal<ładowego społki, do ofer1y
nalezy doł4czyc dokument wymagany art, 23O kodeksu społek
handlowych /uchwała wspólników lub umowa społki/.
3. Zaśwladczęnie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziatu
ZaĘadu IJbezpieczen Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu
świadczeń na tzecz wymienionych wyŻej instytucji wystawione nie
wcześniej niz 3 miesięcy przedterminem sktadania ofert.
4. Koncesję lub stosowne zezwoIenie jeżeli prowadzona przęZoferenta
działalność wymaga uzyskania stosowne go Zęzwolenia lub koncesji.
S.Poświadazoną przez oferenta kopię zaswiadczęnia Z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądow ego, iż oferent nie jest wpisany do
Rejestru Dłuznikow Niewypłacalnych(wystawione nie wcześniej niz 3
miesięcy przed uptywern terminu składania oferl).
6.Pełnomocnictwo osoby podpisuj4cej ofertę, 1eŻelijej umocowanie nie
wynika z dokumentów dotqczonych do niej.
7.oświadczenie oferenta, Że zapoznał się ze stanem faktycznym i
prawnym przedmiotu najmu, jest on naIezyty, nadaje się do
umówionego uzytku i oferent nte zgłaszazadnych zastrzezęn,
8. Zaświadczęnie o nadaniu numerów I.{IP i REGON.
9. Wypełniony i podpisany formularz ',OFERTA''

10. Dowód wpłaty wadium
I|. Zaakceptowany i parafowany wzór umowy (kaŻda strona)



Kryterium przy wyborze oferty konkursowej

- cena 80Vo
. wiarygodność |0oń
. udokumentowany czas prowadzenie apteki 10oń

oferent przystępujący do konkursu ofert winien wnieść wadium w
gotówce w wysokości 32,872,98zł do kasy iub na konto
7 2 I 2 40 6 029 l 1 l 1 0 0 0 04 7 89 5 29 4 o gło szeni odawcy najp oźniej
j eden dzien przedterminem składania ofert'
Wadiurn ulega przepadkowi w razię nie przystępienia oferenta , który
wygrat konkurs, do zawarcia umowy.
Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu moŻę
nast4pić lvyłqcznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki
Zdrowotnej.
ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez
wybierania ktorejkolwiek z ofert.

Warszawa, 06.02.20I5r


