
OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  dzierżawę komina stalowego kotłowni oraz
część działki przy kominie celem montażu stacji bazowej telefonii komórkowej.
Cena wywoławcza za 1 miesiąc dzierżawy wynosi 3 000 zł netto plus należny podatek VAT.
Pisemne oferty należy składać w kancelarii Szpitala, pok.248 do dnia 25.03.2020r.             do
godz.  1200.  Z  dodatkowymi  warunkami  przetargowymi  można  zapoznać  się  w  siedzibie
Szpitala, pok.225, lub na stronie internetowej Szpitala www.szpital.zam.pl  .  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala, pok. 225.

Wadium w formie pieniężnej, w wysokości  5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
należy wnieść na rachunek Szpitala do godz. 1100 najpóźniej w dniu przetargu.
Okres dzierżawy powyższego komina i części działki przy kominie wynosi 10 (dziesięć) lat,

licząc od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać:
- oznaczenie uczestnika przetargu: nazwę i siedzibę firmy
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie,  że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu określonymi

w  ogłoszeniu  oraz  w  dodatkowych  warunkach  przetargu  i  przyjmuje  te  warunki  bez
zastrzeżeń.

- Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego wyrażonego w PLN w wartości netto i brutto
za 1 – miesiąc

- kopię dowodu wniesienia wadium i określenia sposobu jego zwrotu (przelew na wskazany
rachunek bankowy)

- uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wymaganych przez Szpital
dokumentów określonych w dodatkowych warunkach przetargu

- oświadczenie,  że  uczestnik  przetargu,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako
najkorzystniejsza,  tytułem  należytego  wykonania  umowy  wpłaci  kaucje  w  wysokości
10 000 zł ( dziesięć tysięcy zł)

- oświadczenie, że uczestnik przetargu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą
w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  utraci  na  rzecz  Szpitala  wniesione
wadium. 

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.
Uprawnionymi pracownikami Szpitala do kontaktu z uczestnikami przetargu są:
- w  sprawach  formalno  –  prawnych  i  merytorycznych  –  mgr  Roman  Kapica,

tel. 84 6773285
- w sprawach merytoryczno  - technicznych mgr inż. Mirosław Teterycz, tel 84 6773778
- w sprawach merytoryczno  - technicznych inż. Sławomir Sobczyk, tel 84 6773007
- w sprawach merytoryczno – technicznych inż. Ryszard Władyga, tel 84 6773250.
Szpital zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu
bez podania przyczyn.
Szpital zastrzega sobie także możliwość odwołania przetargu, bądź jego unieważnienie        na
każdym etapie bez podania przyczyn.

Zamość, dnia 10.03.2020 r. Z-ca DYREKTORA         
Samodzielnego Publicznego Szpitala    

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno – Technicznych

mgr Andrzej Szewczuk

http://www.szpital.zam.pl/
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