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Zal1cznrknr

1

REGUTAMIN
PISEMNEGO PRZETARGU PUBLIC'INEGO
budynku Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej,,SPECLEK" SPZOZ w W arszawie, Al. Gen.

na wynajem pomieszczef. w

Antoniego Chru6ciela "Montera" 1-03 zlokalizowanej na terenie Dzielnicy
Rembert6w
Termin skiadania ofert: 21 sierpnia 2018r. do godz.lL*
Termin otwarcia ofert: 21- sierpnia 2018 r. o godz.l11s
Podstawa prawna
Przetarg prowadzony jest przy udziale komisjiprzetargowej, na podstawie przepis6w:
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia25 wrze(;nia201.4 r. w spra'\^rie sposobu i trybu
przeprowadzentaprzetarg6w oraz rokowafl na zbycie nieruchomoSci (Dz,U 22074r.,
poz. 1,490 z p62n. zm.) ustawy z dnta 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U . z 2018
r., pot.1025 z poLn. zrn.), pisma Departamentu Infrastruktury MOI{ nr 2831./DI z dnia
27 czerwca201^8 r. w sprawie zasad postgpowania Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej,,SPECLEK" SPZOZ w W arszawie, A1. Gen. .Antonie go
Chru6ciela "Montera'' 103, przy oddawaniu pomieszczenw dzierLa'wg, najem,
uzytkowanie.

Nr Sprawy PL AON ZP -1,/2018
PRZEDMIOT PRZETAI{GU
1. Przedmiotem przetargujest najem pornieszczefr zlokalizowanych naparterze oraz
w piwnicy, na terenie Woj skowej Specjali sty cznej Pr zy cho dni Lekarskiej
,,SPECLEK" SPZOZwWarszawie, Al. Gen. Antoniego Chru6cie:la "Montera" 103,
00-910 Warszawa.
Zaop atr zony j est w instalacj e : elektry cznE, o6wietleniow4, wo d c'ci4 gow4,
kanalizacyjn4, telefor\.czra4, hydrantow4, ppoz.Dojazd i wejScie znajduje sig
od frontu przychodni, na terenie funkcjonujebezplatny parking.
l,4czna powierzchnraprzeznaczona do najmu wynosi 110,35 rrrz,, s4to dwa
pomieszczenia, parter - 89,45 m2 i piwnica - 20,90 rn2. (Szczeg6lowy opis
pon:lieszczeri stanowi zal1cznik Nr 2 do Regulaminu).
2"Kryteria oceny ofert -100o/o oferowany czynsz miesigczny zarn2.

Wynajmuj1cy okre6la minimalnE kwotg czyrrszu netto zal mz partertr na: 44,37 zl
i piwnicy na:L1.,22 zl netto za'L. mz.
4. Usytuowanie pomi eszczen do najmu przedstawiaj1,,Rzuty pomiesz czeA"
stanowi4ceZal1cznik Nr 3 do Regulaminu.
5" Wynajmvj4cy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadkuprzeznaczerlra
pomieszczefl na dzialalnoSi konkurencyjn4 w stosunku do cel6w statutowych
przychodni lub w przypadku oferty niezgodnej z rcgularninem.
3.

Oferty zawieraj4ce propozycje oplat czynszowychponi2ej ww, kwoty zostan4
odrzucone.
o B ourr4z Kr o FE RENTA ZWr 42 AN E Z BrEz 4C At EK S pL O ATACJ.+

WYNAIMOWANYCH POMIESZCZEN

l.Utrzymanie pomieszcze(tw nalezytym stanie technicznyrnzuwi,,glgdnieniem
tprzestrzeganiem zasad BHP, bezpieczeristwa przeciwpozarowego i sanitarnego
or az p onos z enia o dp owie dz ialno 5 ci za uLy tkowanie p ornies zczeti
2. Oferent zobowiyzuje sig do wykonywania koniecznych napraw lokalu w ramach
biezEcej eksploatacji, kt6re pokryje zwlasnych 6rodk6w.
3. Oferent zobowi4zuje sig do oplat za energTe, ogrzewanie, wodg, $cieki, telefon
zwlasnych 5rodk6w.
4. Oferent zobowi4zuje sig, i2wszelkte reklamy umLeszczane musziZ byd akceptowane
przez Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,SPECLEK"
SPZOZwWarszawie, A1. Gen, Antoniego Chru6ciela "Montera" 103.
5. Koszty zw i4zane z eksploat acj1 i bie24c4 konserwacj 4 instala cji r ar zydzen, nale|4
do obowi4zk6w Oferenta i nie bgd4 odliczane od oplat czynszu.
6.Pozostale prawa i obowi4zki wynikajEce z najmu nieruchomolct zostaly
uregulowane we wzorze umowy najmu. Oplata zarnedia zgodnie z Zal4cznikiem nr
1 do wzoru umowy.
7. Najemcaprzed przyjgciem do u|ywania przedmiotu najmu zobowrqzany jest wnie6i
kaucjg w wysoko6ci 10 000,00 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotycll).

osoBY UPLAIA{NIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z OFERI]NTAMI

1.

Osob4 upowaznion4 do bezpo6redniego kontaktowania sig z: Oferentami jest:
P. Stanislaw Michaiowski, tel, 26'1.813 856, 261, 814140
P. Zuzanna Domariska, tel. 261813 663
Od poniedzialku do pi4t'ku w godz. 7:30 -1,4:30.

INFOITMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE
POROZUMTEWANTA Sr4 WYNAIMUJ.+CEGO Z OFERENTEM
1,.W przedmiotowym postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiitdomienia oraz
inf ormacj e Wynaj m sj 4cy Of erent przekazuj q przy zachowaniu f ormy pisemne j
w jgzyl<u polskim.
2. O6wiadczerria, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane zapornoc4
telefaksu lub drog4 elektronic zn4uwa2a sig za zlo2one w termin,ie, jeLeli ich tre6i
dotarla do adresataprzed uplywem terminu i zostalaniezwlocznie potwierdzona
pisemnie.
3. Wszelk4 korespondencjg do Wynajmuj4cego zwi4zan4 z niniejszym postgpowaniem,
naIeLy kierowai na adres Wynajmuj4cego z dopiskiem: ,,Nr sprawy: PL AON ZP-

1.f20L8".
4.

Wynajmujqcy nie bierze odpowiedzialno1ci za skutki braku zachowaniaprzez
Oferent6w powy zszego wymogu,

JEDEN OFERENT JEDNA OFERTA
Ka2dy Oferent moze zlozy(jedn4 ofertg.
Nr Sprawy PL AON ZP-1/2018
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Obowi4zek sporz4dzenia oferty na pi6mie w jgzyku polskim.
1. Ofertg naleLy sporzqdzi( w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewazno6ci.
2.W przypadku zal4czenia do oferty material6w sporz4dzonych w jgzyku obcym,
Oferent zobowiyzany jest zalyczy( do oferty tlumaczenie tych material6w na jgzyk
polski wraz z orygtnalnym po6wiadczeniem ,,ZAZGODNOSC Z: ORYGINAT EM'.
3, Ofertg naleLy sporz4dzii w spos6b czytelny, na papierze, przy uLycru no6nika pisma
nie ulegaj4cego usunigciu bez pozostawiania 51ad6w.
Tre56 oferty.
4. Ofertg stanowi wypelniony druk ,,OFERTA" w oryginale, stanov\/L4cy Zal4cznrk nr 4
do Regulaminu, z wypelnionymi zal4cznikami i wymaganymi dokumentami,
zalwiadczeniami i ofwiadczeniami.
5. Tre6i oferty musi odpowiadaCwyrnaganiom zawartyrnw tre6ci lRegulaminu. Oferta
musi zawrera( wymagane w Regulaminie dokumenty i o6wiadcz:enia.
6. Wszystkie koszty zwi4zane ze sporz4dzeniem i zloLeniern oferty ponosi Oferent.
F orma skiad any c h d okument6w (ory ginal / kserokopia) .
T.Wymagane dokumenty nalezy ztozy( w formie oryginal6w albo kserokopii.
Dokumenty zlo2one w formie kserokopii, musz4by( opatrzone tr<lauzuIE ,,ZA
ZGODNOSC Z OnyGINAt EM" i po6wiadczone podpisem za z2;odnol(
z ory ginalern pr ze z Of erenta.
B. Wynajmuj4cy za24da przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyl4cznie wtedy, gdy zlozona pr zez Oferenta kserolcopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione w4tpliwo6ci, co do jej prawdziwo1ct,
a Wynajmvj4cy nie moze sprawdzi( jej prawdziwo6ci w inny spos6b.
Informacje zaw arte w ofercie, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorr;twa.
9. Infolmacje zawarte w ofercie, stanowiEce tajemnicg przedsigbiorr;twa w rozumieniu
art.ll ust. 4 ustawy z dnra 16 kwietnia\993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z po1niejsz5rrrri
zmianami), co do kt6rych Oferent zastrzegl - nie p62ntej nrL w ter:minie skladania
ofert - ze nie mog4 byi udostgpniane, rnusz4by( oznaczoneklauz:uI4:
"NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWI,{CE TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTA\^/Y
O ZW ALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI"
10. Strony, na kt6rych znajduj4 sig zastrzezone informacje, naleLy: zel4czy{jako odrgbn4
czg6(, niezl1czon4 z ofert4 w spos6b trwaly, ponumerowai w takit spos6b,
aby urno2liwi6 ich dopasowanie do pozostalej czgscr oferty.
L1, Poprawki w tre6ci oferty: zabrania sig dokonywania zrnianprzy uLyciu wszelkich
maskuj 4cych sp os ob6w, np. zarnazyw anie, zaklejanie, korektorowanie.
12. Wszelkie poprawki w tre6ci ofefty,jakie Oferent zamierzananieli (podczas
przygotowywania oferty) mog4 byi dokonane tylko poptzez przekre6lenie tre6ci,

wpisanie zmienionej tre6ci i parafowanie obok.
13, Zal4czanie do ofelty innych material6w ni|wymagane: w przypirdku zal4czenta
do oferty innych material6w ni| wymagane przez Wynajmuj4cego (np. matertalow
reklamowych, informacyjnych) zaleca sig, aby stanowily one odrr;bn4czg6(
niepol4czon1 z ofert4 w spos6b trwaly.
14. Pelnomocnictwo: w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik, do oferty
musi byc zal4czone pelnomocnictwo okre6laj4ce jego zakres i poclpisaneprzez osoby
uprawnione do reprezentacji Oferenta.
L5, W przypadkw zloLenia kserokopii, pelnomocnictwo musi byi potwierdzone
,,za zgodnol( z oryginalem" przez pelnomocnika. W takim przypadku, Wynajmsj4cy
moze za24dac do wgl4du oryginalu lub notarialnie potwierdzonejkopii
pelnomocnictwa.
16.Pieczgcie, podpisy, parafy, numeracja stron: we wszystkich przyl>adkach, gdzie jest
mowa o pieczgciach, Wynajmuj4cy doptszcza zlo2enie czytelnego opisu o tresci
pteczgci, rrp. nazwa firrny, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczgci
imiennej.
17. Podpisy os6b lub osoby uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym
w imieniu Oferenta (reprezentacji) powinny podpisa(kazd4zapisan4 (zadrukowan4)
strong : druku,, OFERTA " z wy p elnionymi zal4cznikami i wymag;anymi
dokumentam| zalwiadczeniami i o6wiadczeniami, wszelkie zrrrLa:ny w tre5ci oferty
(poprawki, przekre6lenia, dopiski). W przeciwnym wypadku zrr.iany nie bgdE
uwzglgdnione.
18. Parafy os6b uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnyrn w imieniu
Oferenta (reprezentacji) musz q bye opatrzone piecz4tkami imienrrymi.
19. Ponumerowanie stron oferty - poLEdane jest, aby wszystkie strony oferty byly
kolejno ponumerowane. ZaIeca sig, aby ofertg zl4czy( w spos6b uniemozliwtaj4cy
wysunigcie kt6rejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynai sig
od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

WYJASNIENIE I MODYFIKACJE REGULAMINU
L. Zapytania Oferent6w, maj4ce istotny wplyw na prawidlowe spot:z4dzenie oferty,
mog4 byc przedstawione Wynajmuj4cemu jedynie w formie pise,mnej, najp62niej
na7 dnt przed uplywem terminu wyznaczonego do skladania ofr:rt.
2.JednoczeSnie pisemna tre6( zapytania i wyja6nienia zostanre prze:slana wszystkim
Oferentom,kt6rzy zglosili Wynajmuj4cemu fakt pobrania ReguleLminu ze strony
internet'owej i zamieszczona na tej stronie.

WYMAGANIA DOTY CZACE WADIUM
1. Kwota i termin wniesienia wadium.
a. Wadium wynosi: 1 000,00 zl
b. Termin wniesienia wadium uplywa w dniu zloLenta ofert o godz,.10.00.
2. Forma i miejsce wniesienia wadium.
a. Wadium w formie przelewu na rachunek Wynajmuj4cego: konto bankowe 59 1130
1017 00201464 6720 000-1, z dopiskiem ,,wadium do przetargu - Nr sprawy: PL AON

b.

zP -1./2018".
O uznaniu przez Wynajmujqcego,2e wadium wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wplywu 6rodk6w na rachunek WynajmujEcego.
Kserokopig dowodu wniesienia wadium nale?y zloLy( w ofercie.

c.

Wynajmuj4cy nie wyraLazgody na wplacenie wadium w fornnie got6wki w kasie
przychodni.
3. Zwrot wadium.
a. Wadium zwraca sig Oferentom, kt6rych oferta nie zostaia wyblana, niezwlocznte
po ogioszeniu wynik6w.
b. Wadium zalicza sig na poczet naleznych oplat wnoszonychprz,ez Oferenta,
kt6rego oferta zostala wybrana.

WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM I DOKUMENTY WYMAGANE
W OFERCIE
Na potwierdzenie spelnienia warunk6w udzialuw przedrniotowym postgpowaniu,
Oferent musi zal4czy( do oferty nizejwyrnienione dokumenty i o6wiadczenia:
1. Aktualny odpis zwla(;ciwego rejestru albo aktualne zalwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania ofert.
2. Aktualne za1wiadczenie wla6ciwego Naczelnika Urzgdu Skarbor^rego oraz
wl a6ciwe g o o ddzialu Z akladu Ub ezpieczeri Sp olec znych lub Kasy Rolnic z e go
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajEce odpowiednio, ze Wynajmujqcy nte zalega
z optacaniem podatk6w, opLat oraz skladek na ubezpieczenie zdlowotne lub
s p ole c zne, lub za|wia dc zenie, 2e uzy skal pr zewidziane pr awem zwolnienie,
odroczenie lub rozloLenie naraty zaleglych platno6ci Iub wstrzyrnanie wykonania
decyzji wlaSciwego organu - wystawione nie wcze6niej niz 3 miesi4ce przed
uplywem terminu skladania ofert.
3. O6wiadczenie o wizy lokalnej - zgodnie z Zal4cznikiem Nr 6.
4. Pelnomocnictwo do podpisania oferty.
5.Decyzjg o nadaniu NIP.
6. Za{wiadczenie REGON.
7 " O1wiadczenie, ze Oferent zapoznal sig z warunkami przetargu i przyjrnuje
te warunk r bez zastrzeLen.
9. Wypelniony druk OFERTA - zgodnie zZalEcznikiem Nr 4.
10. Kopig dowodu wniesienia wadium.
11. Polisg 1ub inny dokument ubezpieczeniapotwierdzal4cy,2e Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie wykonywanej dzialalno6ci
gospodarc zej wr az z potwierdzeniem dokonania platno6ci naleznych skladek.
l2.Parafowany wz6r umowy stanowi4cy zal4cznik Nr 5.
13. W przypadku Oferent6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o najem wymagane dokumenty
- sklada ka|dy z Oferent6w.
14. Oferenci wsp6h-rie ubiegaj4cy sig o wynajem rnuszEustanowii prelnomocnika
do reprezentowania ich w przetargu albo do reprezentowania ich w przetargu
r zawarcia umowy najmu.

OPAKOWANIE. OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY
1. Ofertg naleLy umie6cii w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu,

np. kopercie.
Opakowanie powinno byi zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w spos6b
uniemozliwiaj4cy bez6ladowe otworzenie (np. podpisanie na wsizystkich
pol4czeniach).
Opakowanie powinno byi zaadresowane na Wynajmuj4cego z dopiskiem: ,,OFERTA

PRZETARGOWA, PROCEDURA NR PL AON ZP-1./201.8" oraz "NIE OTWIERAC".
2. Opakowanie poza oznakowaniem jakwyLej okre6lono, powinno by( opatrzone pelnq
nazw4 i dokladnym adresem Oferenta (ulica, numer lokalu, miejscowo6i, numer
kodu pocztowego).W przypadku oferty skiadanejwsp6lnie, ofeltg nale?y opatrzy(
w spos6b jak opisano wy|ej, peln4 nazw4 i dokladnym adresem wszystkich
podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp61n4, z zazrlaczeniem lidera"
3.Jei,eIi koperta, zwreraj4ca ofertg nie bgdzie odpowiednio oznakorMana i zamknigta
Wynajmuj4cy nie bterze odpowiedzialnoSci za jejnieprawidlowe skierowanie lub
pt zedw czesne otwarcie.

MIEISCE SI(T,ADANIA OFERT

Wojskowej Specjalistyczne jPruychodni Lekarskiej
,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, mieszcz1cyrn sig przy Al. Gerr. Antoniego
Chru6ciela "Montera" L03 w (00-910) Warszawie, w sekretariacir: przychodni

1. Oferty naleZy zloLy( w

(I pigtro, pok.105).
Sekretariat pracuje od poniedziaNks do pi4tku w godz.7.30-

11t.00.

ZMIANY OFEITTY/ WYCOFANIE OFERTY
1. Oferent moze wycofa( ofertg skiadajEc pisemne o6wiadczenie

woli Wynajmuj4cemu,

nie p6Zniej niz ostatniego dniawyznaczonego do skladania ofert. Wycofanie oferty
po terminie skladania ofert nie jest mozliwe.

Nr Sprawy PL AON ZP -7/2018

TERMIN SKT,ADANIA OFERT
Termin skladania ofert uplywa2'1, sierpnia 2018 r, o god2.11.00.
UWAGA! Dla ofert przeslanych do Wynajmujqcego, tak samo jak dla pozostalych
skladanych ofert, liczy sig data i godzina dostarczenia oferty do rniejsca
wy znaczonego w siedzibie Wynajmuj4cego.
2. Oferty zlo|one po telminie, zostan4 zwr6cone -bez otwrerania.
1.

TERMIN OTWARCIA OFERT
Oferty zostan4 otwarte w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofert o godz.
11.15 w siedzibie Wynajmuj4cego, w pokoju 117, I pigtro.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty zlo2one w prowadzonyrn postgpowaniu zostan4
otwarte publicznie.
1.

czE,scIArAarA
1. Czg1(jawna odbywa sig w obecno6ci Oferent6w. W czgsci jawnej komisja dokonuje
nastgpuj4ce czynno6ci:
a. podaje liczbg otrzymanych ofert oraz sprawdza dokumenty potwierdzaj1ce wplatg

wadium;
b. sprawdzer:rra nienaruszalno6ci opakowari z ofertami;
c. otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletno6i zlo2onychofert, to2samo6i
os6b, kt6re zloLyly oferty;
d. przyjrnuje wyja6nienia 1ub o6wiadczenta zglaszane przez Oferent6w;

e,

weryfikuje oferty i oglasza, kt6re oferty zostaly zakwaliflkowane do

czgSci niejawnej

przetargw;
. zawiadamia Oferent6w o przewtdywanym terminie zamknigciaprzetargu;
g. sporz4dza protok6l z tej czg\ci przetargu;
h. zamyka czg(;cjawnq przetargu.
2. komisja odmawia zakwalifikowania oferty do czgsci niejawnej przetargu, jeLeh:
a. nie spelnia warunk6w przetargu;
b. zostala zlo|onapo wyznaczonym terminie;
c. jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci, co do jej tre6ci.
3. przetargmoie sig odbyi, chocia2by wplyngla tylko jedna oferta srpelniaj4ca warunki
okre6lone w ogloszeniu o przetargu,
f

czBsc

NTEJAT

/NA

W czg6ci niejawnej Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej olerty,
przepr ow adzaj1c nastgpujEce czynno6ci:
a. analizuje tre6i ofert zakwalifikowanych do czgS;ci niejawnej przetargu;
b. w toku badania i oceny ofert Komisja moze zwr6ci( sig do kaLdego Oferenta,
w formie pisemnej, o zLoLenie w wyz:naczonyrr terminie wyja6nieri dotycz4cycl't
oferty;
c. w przypadku r6wnorzgdnych ofert Komisja zorganizuje dodatkc'wy przetarg ustny;
d. przy wyborzenajkorzystniejszej oferty Komisja podda ocenie jedynie oferty
niepodlegal4ce odrzuceniu ibgdzie kierowai sig nastgpuj4cymi k.ryteriami i ich
wagami orazw nastgpuj4cy spos6b bgdzie oceniai spelnianie kryteri6w:
- proponowany miesigczny czynsz netto za najem lnz- 100% - w :zakresie kryterium
oferta moze uzyska( max. L00 punkt6w. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie
z forrnulq: 1 punkt = 1.%. Ocena punktowa w zakresie ww. kryter.ium zostanie
dokonana zgodnie z poni2szym wzorem:
prop onowany miesi g czny czynsz za naj em 1mz w of rercie badane j
Ilo6i punkt6w =
x 100
maksymalny proponowany miesigczny czyrrsz za najem Lmz

wYll oR NAJKORZYSTNTE! SZEI OFERTY
1. Komisja przetargowa wskaze ofertg najkorzystniejsz1wedlug zasad i kryteri6w
okre6lonych w Regulaminie, tj. tak4, kt6ra uzyskanajwigksz4licz,bg punkt6w.
Obliczenia zostan4 dokonane z dokladno6ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
2. Komisja wnioskuje do Dyrektora o zamknigcie przetargu i wyb6r: najkorzystniejszej
oferty. Nr Sprawy PL AON ZP -1/2018
2. Dyrektor moze postanowii o kontynuowaniu postgpow ania pr zr=targowego

Iub zamkn4( przetargbez wyboru kt6rejkolwiek z ofert.
wyniku postgpowania, Wynajrnuj4cy zawiadomi
Oferent6w w formie pisemnej nie p6Zniej ntLna 3 dni od dnia za,mknigcia
postgpowania przetargowego orazw tym samym terminie wywiesi informacjg
na tablicy ogloszen.
5. Oferent, kt6ry wygraprzelarg, zostanie powiadomiony na pi6mir:, najpo1niej w ci4gu
7 dnt od daty rozstrzygnigcia przetargu, o miejscu i terminie podpisania umowy,
6. Umowg zawiera Dyrektor w okresie nie dluzszyrnntL 30 dni od daty ogloszenia
wyniku przetargu.
7. Oferent jest zobowi4zany nie p62niejni?w dniu podpisania umowy wnie6i kaucjg
w wysoko6ci 10 000,00 zlw formie - do uzgodnienia.
4. O zatwterdzeniu przez Dyrektora

kt6rego oferta zostala wybrana, nie przystApi w terminie, o kt6rym
mowa w pkt. 6 do podpisania umowy, Wynajmuj4cy jest upowazniony
do odst4pienia od podpisania umowy i zatrzyrnania wniesionego wadium.

8. Je2eli Oferent,

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
Wynajmuj 4cy moie uniewazni( pr zetar g bez wyboru kt6rejkolwiek ze zlozony ch
o{ert i bez podanraprzyczyny uniewaLnienta.
POUCZENIE O S RO DKACH O CHRONY PRAI^/NEJ PRZYST,UGUI.{CYCH
OFERENTOM
1. Oferent moLe zloLy( skargg do Wynajmuj4cego naczynno(;cizwi4zane
z p ostgp owaniem pr zetar gowym.
2, Wynajmuj4cy rozpatruje skargg w terminie 14 dni od jej otrzyrnania.
3. Skargg wnosi sig w terminie 7 dni od dnia wywieszenia informacji o wyniku
p ostgp ow ama pr zetar gowe go.
4. Wynajmuj4cy w terminie 3 dni pisemnie informuje uczestnik6w przetargu
o wplynigciu skargi i toku dalszego postgpowania.
5. Wynajmuj4cy moLeuzna( skargg zaniezasadn4, powt6rzy1 postgpowanie albo

6.

uniewaznt( przetarg.
Wynajmuj4cy do czasurozpatrzenia skargi wstrzymuje czynnoSci zwr4zane
z zawarciem umowy.

WZOP.UMOWY
1.Wz6r umowy stanowi zal4cznik Nr 5.
2. Of erent, kt6ry pr zedstawil nalkor zystniejsz4 ofertg, bgdzie zobowi4zany
do podpisania umowy zgodnej zww. wzorem umowy.
3. Umowa zostanie zawarta na okres 2Iat z miesigcznym okresem wypowiedzenia.
ZAT,,+CZNII(I
1.. ZaL.1, - Regulamin,
2. ZaL.2 - Opis przedmiotu najmu,
3. Zat.3 - Szkic sytuacyjny wynajmowanych pomieszczefi,

4.
5.
6.

Zal.4 - Folmularz ofefty,
Zat.5 -Wz6r umowy,
Zal.6 - O6wiadczenie o wizji lokalu.

Wszystkie zal4czniki do niniejszego Regulaminu stanowi4 jego integraln4 czg(;(,

ZA.TWIERDZA
30.07.2018 r.
(data i

