Warszawa dnia 29.01.2016r
Nr sprawy SPZOZ.75/2016

OGŁOSZENIE
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa
Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania
ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 12,17 m2 usytuowanego w przychodni
przy ul. Uboczu 5 w Warszawie, z przeznaczeniem na: specjalistyczny gabinet
lekarski.
Pomieszczenie usytuowane jest w budynku przychodni na parterze (lok. nr 24).
Ze stanem lokalu można się zapoznać w dni robocze w godz. 8oo – 14oo.
Dodatkowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie
Zakładu przy ul. Zamiany 13 pokój nr 20, w dni robocze w godz. 8oo – 14oo.
Okres najmu - 3 lata od dnia podpisania umowy.
Termin składania ofert upływa dnia: 05.02.2016r o godz. 11.30.
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w
pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 05.02.2016r. o godz. 11.45 w siedzibie
Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.

Czynsz minimalny netto za najem lokalu wynosi 1200,00 zł netto (słownie:
złotych 00/100) + obowiązująca stawka podatku VAT.
Opłaty eksploatacyjne za lokal: około 100zł brutto.
Stawka za najem i opłaty eksploatacyjne za 1m2 powierzchni aktualizowana
będzie automatycznie zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny i nie częściej
niż raz na rok. W przypadku zmiany cen za świadczenia dodatkowe stawki opłat
eksploatacyjnych ulegną odpowiedniej zmianie.
Dokumenty wymagane od Oferenta przystępującego do konkursu ofert.
1)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania ofert;
2)
pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli jej umocowanie nie
wynika z dokumentów dołączonych do niej.
3)
oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się ze stanem lokalu pod wynajem i
nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty konkursowej: cena - waga 100%
Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania ofertowego, bez
wybierania którejkolwiek z ofert.
Zawarcie umowy z wyłonionym Oferentem nastąpi niezwłocznie po doręczeniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty.

