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WYNAIMUJ4CY
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,SP

SPZ,OZ w Warszawie
Al. Gen. Antoniego Chru6ciela "Montera"L03, 00-910 W

teL 22 673 52 35 fax. 22 673 51 93
www. s p z o z a o n.pl pfZyfhq-d nie@lpzqz4-A,pl

NIP 95 2-1 7 -87 -527, REGOI{ 013268732-00'020

REGULAMIN
PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZ;NE

na wynajem pomieszczefi. w budynku Wojskowej Specjalis
Przycho dni Lekarskiej,, S Pll CLEK" ilP ZOZ w W ar szawie,

Antoniego Chrtr6ciela "Montera" L03 zlokalizowanej rra terenie
Rembert6w

I ermin skiadania ofert: 2l wrze1nia 2020 r. do godz, 11*
'T'ermin otwarcia ofcrt: 21.wyzelnia2020 r, o g-odz. 111s

Podstawa prawna
P r zetar g pr owadzony jest pr zy udziale komisj i ;:r zetar gowej, na p oclstawie
rozporzqdzerlra Rady Ministr6w z dnta25 wrze:lnia2074 r. w sprawie s

przeprowadzenia przetarg6w oraz rokowafl na zbycie nieruchormo6rci (Dz.

po2.7490 z po2n, zm.) ustawy z dnta 23 kwietniaL964 r. Kodeks cyv'rilny (

r.pou.7745 zpoLn. zm.), pisma Departamentu Infrastruktury MiCN nr28
8 lipca 2020 r. w sprawie zasad. postgpowania Wojskowej Specjalistycznei
Lekarskiej ,,SPECLEK" SPZOZ w Warszawie, A1. Gen. Antoniego Cleru6ciel

703, przy oddawaniu pomieszczenw dzierLawg, najem, uzytkov'zanie.

Nr Sprawy: PL AON ZP -42020

PRZEDMIOT PRZNJTAITCU

1. Przedmiotem plzetargu jest najem pot:r\eszczefi ziokalizowanyc.h na pa

w piwnicy, na terenie Wojskowej Specjali sty cznej Przychodnjl Le karskiej

,,SPECLEK" SPZOZwWarszawie, A1. Gen. Antoniego Chruiiciela "Mon
00-910 Warszawa.
Zac>p atr zony j est w instalacj e : elektry czrL4, c'swietleniow4, wo d oci4 gow
kanahzacyjnq, telefor:riczt^t4,I-rydlantow4, ppo2. d,ojazd i wej6cie i:najduj
od frontu przychodni, na terenie funkcjonuje:bezplatnlz parking.
l,4czna powierzchrlraprzeznaczona do najmu wynosi 110,35 rnz, sEto d
pornieszczenia, parter - 89,45 m2 i piwnica * 20,90 rnz. (Szczeg6lowy o

porl'ieszczeri stanowr zal1czntk nr 2 do Regurlaminu).
2. Kryteria oceny ofert - 1o0o/o oferowany c'zyrsz miesigczny z,arn,:.2 .

3. Wynajrnuj4cy okre6la minimaln4 kwotg cz,yr.sz:u 1r.ettozq 1_411 parteru
i piwnicy na: 5,00 zl netto z,a'L rr.2.
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4[. I]strtuowanie pornieszczeit, do najrntr przeclstawraj4,,Rzuty pornLeszcze

stanowi4c e Z.al4cznik Nr 3 do Regulaminu.
5. Wizri3jmujEcy zastrzega sobie prawo odrzucernia oferty \ / prz)/pa(lku p

pomreszczefl na dzialalno6i konkurencyjnE w stosunku do cel6w statuto
przychodni lub w przypadku oferty niezgoclne j z reg,ulaminem.

Oferty zawreraj1ce ptopozycje oplat czynszowych ponizej ww kwoty
odrzucone.

O B OWI AZKI OlillItENTA ZWI 42 ANE Z ll IEZ 4C4 L{KS I'LOATT\C],{
WYNAJMOWANYCH POMIESZCZEN

1. U tr zy nanie p omi eszczen w naleLy tym s tanie techniczny m z LLw zglg dni
t pr zeslr zes-aniem zas ad BHP, b ezpieczefl stwa plzeciwp ozarowe5Jo i sa

oraz ponoszenia odpowiedziah-ro6ci za uLytk.<twanie pomieszczefi
2. Oferent zobowr4zuje sig do wykonywania koniecznycl-r napraw lokalu w

bte|4cej eksploatacji, kt6re poklyje z wlasnyclh 5rodk6w,
3, OferenL zobowr4zuje sig do oplat za enelgig, ogrzewanie, wodg, S,cieki, te

z r,r'lasnych Slodk6w.
4. O{crcnL zobou,r4zuje sig, 12 wszelkic reklamy urnieszczalle mtlszq by( a

pt zez Dyrektola Woj skowej Specj alis ty cznej I'rzycho<1ni Leka:rskiej,, S

SPZOZwWarczawie, A1. Gen. Antoniego Clrru6ciela "Montera" 103.

5. Koszty zwr4zane z eksploatacj4tbiez1cE konserwacj4 instalacii i ttrz4d
do obowi4zk6w Oferenta i nie bgdq odliczane od oplat czynsz,u.

6. Pozostale prawa t obowt4zki wynikaj4ce z najmu nieruchomo5ci ir,ostaly
uregulowane we wzot*zp umowy najmu. Oplarta zam.edra zgodnx: zZaIq
nr 1 do wzoru umowJi.

7. Najemcaprzed przyjgciem do uLywania przedmiotu najmu z<>bowr4zan
kaucjg v7 qzysoko6ci 10 000,00 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotyctr),

osoBY uPttAr ,\lIoNE Do I,oRozuMIEw,A.NIA SrE Z OFIII{ENTAM

1. Osob4 upowaznion4 do bezpo6ledniegc, kontaktowania sig z Oferen
P. Stanislaw Michalowski, tel.261.813 85i6, 261, 8741,40

P. Zuzanna Domariska, tel. 261,81,3 663

Od poniedzialku do piEtku w godz. 7:30 - 14:3'0.

INI'ORMACJI] O ADTTESOWANIU KOI{ESPONDENCJI I SPOSOBIE
p o ROZUMIEWANIA SrE \4TTNAJMUJ4CE () O Z'.. OFEIilINTEM

1. W przedmiotowym postgpowaniu o6wiadcze:nia, wnioski, zawiadomie
inf orm ac j c Wynaj m sj Ecy Of cr ent przckazuj E pr zy zachowaniu f ormy
w jgzylcu polskim.

2, O6wiadczet:.ra, wnioski, zawiadomienia oraz inlormacje przek:azane za

telefaksu lub clrog4 elektronic znq uwaza srg '/,a zlo2one w terrnini e, leLeh
dotarla do adresataprzed uplywem terminu i zostalaniezwlocznie potw
pisemnie.

3. Wszelkq kolespondencjg do Wynajmuj4cego zwr4zan4 z nrnte:jszym pos
naIeLy kierowai na adres Wynajmuj4cego z clopiskiem: ,,Nr sprlav,zy: PL
7/2020".

4. Wynajmuj4cy nie bierze odpowiedziahro6ci :za skutki braku zachowania
Oferent6w powy zszego wymogu,
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JEr)liN OITERENT' JEDNA OITERT'A
Ka2c-ly Oferent moze zloLy( jedn4 ofeltg.

Nr Sprar.n,y I']l, AON Z,P-1,/2020

OPIS SPOSOBU I'RZYGOTOWANIA OITERTY

Obowi4zek sporz4dzenra o{erty na pi6mie w jgzyku polskim.
1. Ofertg nale|y sporz4dzi(w jgzyku polskim z, zachowaniem formy pise

rygorem niewazno6ci.
2.W przypadku zal4czenia do oferty material6w sporzqdzonych w igzyku

Oferent zobowrEzany jest zal4czy( do o{erty tlumaczenie tych material
polski wraz z oryginalnym po6wiadczeniem ,,ZAZGODNOSC Z ORYGI

3, Ofertg nalelTr sporzqdzii u, sPoscib czytelny, na papietze, prz)/ u;ycru
nie ulegaj4cego usunigciu bez pozostawiania 5lad6w.
Tre6i oferty.

4. Olertg stanowi wypelniony druk ,,OFERTA" w oryginale, stanowr4cy Za
do Regulaminu, zwypelntonymi zal4czntkarni i wymaganymi dokumen
zaSw iadcze niarni i o 6w tadczeniami.

5. 'I're6i olerty musi odpowiadai wymaganiom zawartyrn w tre5ici Flegula
musi zawrera( wymagane w Regulaminie dolcumenty i o6wiadczr:nia.

6. Wszystkie koszty zwr4zane ze sporz4dzeniern t z!.ozeniem o{erty ponosi
Forma skladanych dokument6w (orvginal / kr;erokopia).

T.Wyrnagane dokumenty nalezy zloLy( w lormie oryginal6w albo icserok
Dokumenty zlozone w formie kserokopii, musz4byc opatrzone klauzul4
ZGODNOSC Z OnyGINAt EM" tpo1wiadc:rone podpisern za zgodno6(
z ory grnalern pt zez Oferenta,

8. Wynajmuj4cy za24c1a przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierd
dokumentuwyl4cznie wtedy, gdy zlozonapt'zez Oferenta kserrokopia d
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione w4tp.liwo6ci, co do jej prawdziw
a Wynajmuj"lcy nie moze sprawdzi(jej prawclziwo6ci w inny rspos6b.

In formacje zaw arte w o{ercie, stanowiqce tajemnicA przedsigbiorstwa.
9. Informacle zawarte w ofercie, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w

alt. 11 ust. 4 ustawy z dnta L6 kwietnta1,993 roku o zwalczantu nieuczci
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. fiaz.1010 z poLnre\szyni
zmianami), co do kt6rych Oferent zastrzeg;l - nte p62niejntL w terminie
ofert - ze nie mog? b)ti udostgpniane, :musz4by( oznaczonel4auzulE:
,, NIE UDOS'I'EPNIAC]. INITORMACJE ST'ANOWI,{CE TAJEM NICE
PRZEDSIEBIORSI'WA W ROZUMIENIU AIil" 11 USI'. 4 USTAWY
O 7,W AL.CZANIU NIEUCZCIWEJ KONKUT{ENCJI"

10. Stror-r\', na l<t6r'\,clr znajdujq siq z,astrzezone informacje, naleLy: zalyczy(,
czg1(, ntezl4czon4 z olert4 w sposob trwaly, ponumerowai w taki spos6b
aby urnozliwii ich dopasowanie do pozost.alerj czg1ci oferty.

11, I'oprawki w treSci ofert'y: zabrania sig dokonywania zmian pr:zv u.Zycrtt
maskuj4cych sposob6w, np. zafirazywanie, z:aklejanie, korektorowanie,

12. Wszelkie poplawl<i w tle6ci oferty, jakie Ofer:ent zamierza nanie6<i (pod
przygotowywania oferty) mog4 byi dokonane tylko poprzez przr:kre6le
wpisanie zmienionej tre6ci i parafowanie obok.

13. T,alqczanie c1o ofertlz innych material6w nil'- ryymagane: u, prz,ypadku
do olerty innych material6w nil qzyma€tane przez Wynajmuj4cego (np.
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leklamorvych, inforrnacyjnych) zaleca sig, al'rv stanowily one odrgbnq
niepolqczon4 z ofertq w spos6b trwaly,

14. Ireirron-rocnictwo: w prz)rpac1ku, grcty Oferenta reprezentuje pelnomocn do oferty
musi byi zal4czone pelnomocnictwo okreSlajqce jego zakres i poclpisane
uulawnione do leprezentacii Oferenta.

rzez osoby

15. W przypadku zlo2erra kserokopii, pelnomocnictwo musi byc potstrierdz
,,za zgodrto1( z oryginalem" przez pelnomocnika. W takim przypadku,
moze za24dac do wgl4du oryginalu lub notarialnie potwierd;zonr:jkopii
pelnomocnictwa,

76.I'ieczgcie, podpisy, parafy, numeracja stron: we wszystkich przypadkac gdzie jest

o tle6cimowa o pieczgciach, Wynajrnuj4cy dopusz<:za zlozeme czytelnei4o opi

ne
ynajmuj4cy

pteczgcr, np. nazwa iilrny, sieclziba lub czytelny podpis w przypadku p
imiennei.

17. Podpisy os6b lub osoby uprawnionych do wystgpowania w obrocie pra nym
w imieniu Ofer"enta (r'eprezentacji) p owinny podp isa( kaid4 :tapisan4 ( drukowan4)
strong : druku,, OFER'IA" z wyp elnionymi z,al4cznrkami i wymaganymi
dokumentarm, za1wiadczeniami i o6wiadczeniami, wszelkie zmiany w t i oferty
(poprawki, przekre6lenia, dopiski). W przeciwnym wypadku zmiany ni
uwzgJgdnione.

bedE

18. I'ararly os6b uprzrwnionych do wystgpowania w obrocie prawnym w im
Oferenta (reprezentacji) musz q byc opatrzone piecz4tkami irrLiennymi.

19. Ponumelowanie stron oferty ^ po|4dane jest, aby wszystkie sLrorLy ofert byry
liwiaj4cy
sie

kolejno ponumerowane. Zaleca sig, aby ofertg z!.4czy( w spos6b uniem
w)/sunigcie kt6rejkolwiek kartki. Nun-reracja stron powinna r azp oczy
od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie o{elty.

WYJASNIENIE I MODYFIKACJE I{EGULAMINU

7.'Zapytania Ofer:ent6w, nlrajEce istotny wplyw r-ra prawidlowe rspo,rzydze a nfarfrr

lp6Lniejmog4 by( przedstawione Wynajmuj4cemu jedynie w formie pisemnej,
na 7 dni przed uplywem terrninu wyznaczonego do skladania ofert.

2. Jednocze6nie pisernna treS( zapytania i wyjeL6nienia zostanie przeslana
Of erentom, kt6r zy zgloslh Wynajmuj 4cemu fakt pobrania Re gukiminu
intelnetowej i zamieszczoTla na tej stlonie.

szystkim
strony

WYMAGANIA DO'TYCZACE WADIUM

zgct

1.

a.

b.

2.

a.

I(wota i telmin wniesienia wadium.
Wadiurn wynosi: 1 000.Q0 Zl
'Iermin wniesienia wadium uplywa w dniu zloLenra ofert o 2r;od2.10.00.
Forma i mieisce wniesienia wadium.

Wadium w formie przelewu na rachunek Wynajmuj4cego: konto bank
7017 00201464 6720 0001 z dopiskiem ,,wa,dium do przetargu - Nr spr
zP -7/2020".

b. C) uznaniu przcz Wynajmuj4ccgo, ze wadium wniesiono u/ wymaga
tcrminie, decyduje data wplywu Srodk6w na rachunek Wynajmuj4c
I(sclokopig clor,rroclu wnicsienia wadium naleLy zlo2y1 w ofercie.

c. WynajmujEcy nie wyralazgody na wplac,enie wadium w :Forrnie got
przychodni.

3.'7-,s+rrot wadium.

59 1130
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a. wadium zwtaca sig oferentom, kt6rych olcrta nie zostala r,vybrana, n
po ogloszeniu w)rnik6w.

b. Wadium zalicza sig na poczet naleznych oplat wnoszonychprz.ez
kt6rego oferta zostaLa wybrana.

WYMAGANIA STAIAIANE OFERENTOM ]t DOI(UMENTY N'MAG
W OFtll{CII1

Na potwierdzenie spelnienia warunk6w ucl:zialu w przedrnirctorvym
O{eler-Lt musi zal4czy( do oferty nizej wyrnir:nione dokurlenty i oswiad

1, Aktualny odpis zwla1ciwego rejestru albo aktualne za(;wiadczenie o w
do ewidencji dzralarno6ci gospo darczej, wystawiony nie wczesriej niL
przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Aktualne zalwiadczenie wiasciwego Naczeinika Urzgdu Skarbowego
wlasciwego oddzialu ZakladuUbezpreczeri Spolecznych lub Kasy Rolni
u b ezp reczenia sp otec zne go p o twierdza; 4ce ocip owiednio, Le w y najrnul
z oplacanrem podatk6w, oprat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowo
spoleczne ,Iub zaSwiadczenie, ze uzyskal prz:ewtdziane prawem zwolni
odroczenielub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miersi4ce
uplywem lerrninu skladania ofert.

3. O6rr,ziadczer-Lie o wtzjr lokalnej - zgodnie z Zal4cznlkiem Nr 6
4. Pelnomocnictwo do podpisania ofer.ty.
5. Decyzjg o nadaniu NiP.
6. Lasw ndczenie ITEGON 

"

7. oswiadczenie, ze oferent zapoznal sig z warunkami przetarg;u i przyjrn
te warunkt bez zasttze\en.

9. Wypelnioniz d1qft OITERTA - zgodnie zZal4cznikiem Nr 4.
10. Kopig dowodu wniesienia wadium,
1 1 . Polisg lub inny dokument ubezpiec zertra potwierdz aj4cy , ze oferrent j

ubezpreczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywanej
gosp o darc ze1 w r az z p otw ier dzenietn d okonania platno6ci nrilez nych s
Parafowany wz6r umowy stanowi4cy zal4<:znlk Nr 5.
W przypatlku Oferent<iw wspolnie ubiegajqcych sig o najem wymagan
- sklada kaLdy z O{erent6w.

14. Ofelenci wsp6lnie ubiegaj4cy sig o wynajem
do reprezentowania ich w przetargu albo do
i zawarcia urno\ /y nairnu.

OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADI(ESOWANIE OIIERTY

1. Ofertg nalezy umiescii w trwale zamknigtyrn, nieprze zroczystyrn opak
np. kopercie.
opakowanie powinno byi zalakowane lub c,rlpowiednio zabezpieczone
uniernozliwraj4cy bez6ladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystki
pol4czeniach),
opakowanie powinno byi zaadresowane na wynajmuj4cego z dopiskie
PRZE'|ARGOWA, PROCIIDUITA NR PT. AON 7,P-1i?-020" oraz "NIE O

2. opakowaniepoza oznakowaniem jakwryzej okreslono, powinno by( o

72.
13.

nazw4 i doktadnym adlesern oferenta (ulica, numer lokalu, miejsrcowo6
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1. O{erent moze wlzcofai ofertg skladaj4c pisemne o6wiadczenie woli Wy. lmuracemu.) ).

kodu pocztowego). W przypadku o{erlv sklatlanej wsp6lnie, ofert'g nale
u, spos6b jak opisano wyIej, pe1n4 nazwE i dokladnym adresem wszyst
poclrniot6w skladaj4c)rch ofertg wsp6lrr4, z ilaznaczeniem lidera.

3.Je2eli koperta, zwteraj4ca olertg nie bgdzie odpowie<lnio oznakowana i
Wynajmuj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za jej nieprawidlowe skiero
pr zeclw cze sne otwarc ie.

MIEISCE SKT,ADANIA OFERT

1. Oferty nalez,y zlohy( w Wojskowej Specjalistyczne jPrzychadni Lekar
,,Speclek" SPZOZ w Warszawic, mieszcz,a{:ym sig przy Al, Gen. Anto
Chru6ciela "Montera" 103 w (00-910) Warszawic, w sekretariacie przyc
(I piptro, pok. 106).
Sckretariat pracuje od poniedzialktr do piqtku w godz..7.3Cl- 15.00.

ZMIANY OITEI{TYI I,\ryCOI'ANIE OI'ERTY

nie p6Zniej niz ostatniego dnia wyznaczonego do skladania c,fert" Wy
po terminie skladania olert nie jest mozliwe.

Nr Sprawy PL AON Z,P -1/2020

TERMIN SKI,ADANIA OI'EITT

1. Terrnin skladania ofert uplywa 2'1. wrze6nia 2020 r. o god2.11,00.
UWAGA! Dla ofert przeslanych do Wynajmuj4cego, tak samo jatr< dla
skladanl,ch ofert, liczy sig clata i godzina dostarczenia oferty do rniejsca
wy znaczone go w siedzibie Wynajmuj 4ce go.

2. Oferty zlozone po terminie, zostan4 zwr<icorie - bez otwierania.

TERMIN OTWARCIA OI]EI{T

1. Oferty zostan4 otwart.e w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofer
11.15 w siedzibie Wynajmuj4cego, w pokoju 777, I pigtro.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Olerty zlo|onew prowadzoTlyrnpostgpowani
otwarte publicznie.
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I. Czg$cjawna odbywa sig w obecno6ci Oferent6w. W czgsci jawnej kornis
nastgpuj4ce czynno6ci

a. podaje hczbg otrzymanych ofert oraz sprawdza dokumenty potvrierdzaj
wadiurl;

b. sprawdzenia nienaruszalno6ci opakowari z olertamt;
c. otwiela koperty z oleltami oraz sprawclza kompletno6i zlo|onych ofert,

oscib, kt6re zlozyllr oferty;
d. przyjmuje wyja6nienia lub oSwiadczema zglaszane ptzez Oferrent6w;
e. weryfikuje olerty i oglasza, kt6re oferty zostaly zakwahftkowane do

przetargu;
f . zawtadamia Oferent6w o przewidywanym terminie zamknigr:i a przeta

dqkonuje

ce lvplatg

ZSAMOSC

i niejawnej



(J.]'
h.

Z.

A

b.

3.

Ilo6i punkt6w =

do odst4pienia od podpisania umowy t zalr:zymania rvniesionego wadi

kt6rym

sporz4dza protok6l z tej czgsci przetargu;
zamy ka czgsc jawn4 przetargu.
komisja odrnawia zakwalifikovvania ofert.y do czgscl niejawnej przeta
nie spelnia warunk6w przel.argu;
zostala zloZona po wyznaczonym terminie;

jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci, co do jej tre6ci.
przetargmole sig odbyi, chociaLby wplyngla tylko jedna oferta r;pelnia
okre6lone w ogloszeniu o przetargu.

CZ\SC NIEIA\ATINA

W czgSci niejawnej Komisja dokonuje wyboru najkor:zystniejszej oferty,
pr zepr ow adzaj4c nastgpuj4ce czynno6ci:

a. anahzuje tre6i ofert zakwalifikowanych do czgscr niejawnej ptrzetargu;
b. w toku badania i oceny ofert Komisja moze zwr6ci( sig do kazdego Ofe

w formie pisemnej, o zloLemew wyznaczonym ternrinie wyjadnierl dot
ofertv;

z fornl.:ul4:1 punkt : 7%. Ocena punktowa w zakresie ww, kr.ytefiurn z
dokonana zgodnie z poni2szym wzorem:

proponowany miesig czny czynsz za najern 1m2 rar of ercie ba nej

maksymalny proponowany miesigczny czynsz zla najem 1

WYB OIT NAIKORZYS'TNIEI SZEI OF-ERTY

ca warunki

nta,
^-^^,,^1^rLqL y LrL

c. w ptzypadl<u l6wnorzgdnych ofert I(omisja zorgani:zuje dod;,rtkowy p larg ustny;
d, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Konrisja podda ocenie jeclynie o

r-riepodlegaj4ce odrzuceniu i bgdzie kierowai sig nastgpuj4cymi l:ryteria i ich
wagami arazw nastgpuj4cy spos6b bgdzie oceniai spelnianier kryteri6

- proponowany miesigczny czynsz netto za najerrrTnz- 100% .- w zakresi kryterium
oferta moze uzyska( rnax. 100 punkt6w" Ocena punktowa zostanie doko

1. I(omisja przetargowa wskaze ofertg najkolzystniejszq wedlug zasad i k
okre6lonych w Regulaminie, tj, tak4, kt6ra uzyska najwigkszqlicir,bg pu
Obliczenia zostan4 dokonane z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po przect

na zgodnie
nie

x 100

teri6w
t6w.
ku,

o

wiadomi

2. I(omisja wnioskuje do Dyrektora o zamknigcie przetargu i wyb6n najko ystniejszej
oferty. Nl Sprawy PL AON ZP -7/2020

2, Dyrektor moze postanowii o kontynuowaniu postgpowantaprzetargo
lub zamkn4( przetargbez wvboru kt6rejkolwiek z ofert.

4. O zatwrerdzeniu przez Dyrektora wyniku postgpowania, Wynajmuj4cy
Ofelent6w w lormie pisemnej nie p6Zniej niz na 3 drLi od dnia zamknio"
postgpowania przetargowego oraz w tym samyrn terminie wywiesi in{ macle
na tablicy ogloszef.

5. Oferent, kt6ry wygtaprzetarg, zostanie
7 dnt od daty rozstrzygnigcia przetargu,

6. Urnowg zawiera Dyrektor w okresie nie
wyniku przetargu.

por,r'iadomiony na pi6mie, naj nlet w clasuJ .<)

o rrriejscu i terminie podpisania mowy.
dluhszyrnniL30 dni od daty

7. ofelcnt jesl zobowi4zany nie p6znie j ntLw tlniu podpisarria urnowy wn
w wysoko6ci 10 000,00 zl w lorrnie - do uzgodnienia.

kaucjg

8. jezeli Oferent, kt6lego ofert'a zostala wybrana, nie przystEpi w terminie,
mowa w pkt. 6 do podpisania umowy, Wynajmuj4cy jest upowa:iniony

zeT\a



uNrIiwAZNrENrrl PO ST4POWANIA
Wynajmu jEcy rnoze uniewazni( przetarg be;z rvyborr-L kt6rejkolwiek ze
ofert i bez podaria przyczyn), uniewaznienia.

POUCZENIE O S RODKACI I O CHIIONY PR A\^/NE][ PITZYSI-UGUJ,q
OI]ERINTOM
1. Oferent rnoLe zloLyc skargg do Wynsjpujqcego na crzyltt.ro6cr zwulzane

z pos tg powaniem pr zetar gowym.
2, Wynajm,rj4cy rozpatruje skalgg w terminie I4 dni ocl jej otrzttmania.
3. Skargg wnosi sig w ter:rninie 7 dnt od dnia wywieszenia informacji o wy

p os tgp ow ania pr zetar g owe go.
4. Wynajmuj4cy w terrninie 3 dni pisemnie informuje u.czestnik6w przetar

o wplynigciu skargi i toku dalszego postgpowania.
5. Wynajmq1cy moze uzna( skargg zaniezaserdn4, powt6rzy( postgpowa

uniewaznr( przetarg.
6. Wynajmuj4cy do czasu rozpatrzenia skargi wstlzymuje czynno6<:i zwt4

z zawarciem umowy.

WZOR UMOWry
1.t',\lz.6r umo\l/y stanowi zalqcznik Nr. 5.

2, Oferent, kt6ry przedstawrl najkorzystniejsz4 ofertg, bgdzie zc,botvt1zan
do podpisania umowy zgodnej zww. wzorem umowy.

3. Urnowa zostanie zawarla na okres 2lat z miesigcznym okreselm wypow

zAr.4czNrr(r
1. Zat.1- Regularnin,
2. ZaL2 - Opis plzedmiotu najmu,
3. ZaL 3 - Szkic sytuacyjny wynaj rowanych pomieszczen,
4. Z,aL 4 - Folmularz oferty,
5. 2,a1.5 - Wz6r umo y,
6. ZaI. 6 - OSwiaclczenie o wizji lokalu.
7. 7.aL 7 - Klauzula inJormacvina IIODO,

Wszyst'kie zalqcznikt do niniejszego egulamirLu stanowi4 jego intergraln4

V, ATWI ITDZA
l), aitu .i:

\t/oi
Frzye-nrce.l.i

Samodziel

07.09.2020 r. .....,..Is*r, r[
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