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WYNAIMUJ,+CY
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,SPECLEK'

SPZOZ w Warszawie
al. gen. Antoniego Chru6ciela "Montera"l03, 00-9L0 Warszawa

tel. 22 673 52 35 fax. 22 673 5'1' 93
www. sp zozaon. pl, pr zy cho dnia@ sp zozaon,pl

NIP 952-1 7 -87 -527, REGON 013268132-00020

Zal4czniknr 1.

REGULAMIN
PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO

na wynajem pomieszczefiw budynku Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej,,SPECLEK" SPZOZ w W arc zawie, al. gen.

Antoniego Chru6ciela "Montera" 103 zlokalizowanej na terenie Dzielnicy
Rembert6w

Termin skladania ofert: 13 pafldziernik 2020 r. do godz,1..loo

Termin otwarcia ofert: 13 pa1dziernik 2020 r. o godz.111s

Podstawa prawna
P r zetar g pr ow adzony je st pr zy udziale komisj t pr zetar gowej, na p o dstawie przep is 6w :

rozporz4dzenfa Rady Ministr6w z dnia21 wrze1nia2}1,4 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzeniaprzetarg6w oraz rokowafl na zbycie nieruchomo6ci (Dz.U. 2201.4r.

po2.1.490 zp62n. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnial964r. Kodeks cywilny (Dz.U.22019
r. po2.11,45 zp62n. zm.), pisma Departamentu Infrastruktury MON rtr 2884/DI z dnia
8 lipca 2020 r. w sprawie zasad postgpowania Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej ,,SPECLEK" SPZOZ w Warszawie, al. gen. Antoniego Chru6ciela "Montera"
103, przy oddawaniu pomieszcze(tw dzierLawg, najem, uzytkowanie.

Nr Sprawy: PL AON ZP -U2020' 3

PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargujest najem pomieszczerl zlokalizowanych naparterze oraz

w piwnicy, na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

,,SPECLEK" SPZOZ w Warszawie, A1. Gen. Antoniego Chru6ciela "Montera" 103,

00-910 Y{arszawa.
Zaop aff zony j est w instalacj e : elektry czn4, o6wietleniow4, wo d oci4 gow4,
kanalizacyjn4, telefoniczn4, hydrantow4, ppoL.doiazd i wej6cie znaiduie sig

od frontu przychodni, na terenie funkcjonujebezplatny parking.
l-4cznapowierzchniaprzeznaczona do najmu wynosi 110,35 rllr2, sEto dwa

pomieszczenia, parter - 89,45 m2 i piwnica - 20,90 m2. (Szczeg6lowy opis
pornieszczeri stanowi zal4cznik rr 2 do Regulaminu).

2. Kryteria oceny ofert -100o/o oferowany czynsz miesigczny zarlr.2 .

3. Wynajmuj1cy okreSla minimalnE kwotg czyr:rszu m2 parterunaz 47,00 zl



-T,'ilil'J#;?:L#:::Z:X:fr ,-"przedstawiai4,,Rzutypomieszczeh"
stanowi4ceZal4cznik Nr 3 do Regulaminu"

5. Wynajmuj4cy zastrzega sobie prawo oclrzucenia oferty w ptzypadku przeznaczenia
pomieszczefl na dzialalno1i konkurencyjn4 w stosunku do ce16w statutowych
przychodni lub w przypadku oferty niezgodnej zregalarninem.

Of erty zawier aj4ce pr op o zycje oplat czy nszowy ch p oni2ej r,vw. kwoty zostan4

odrzucone.

oBowI.+zKI OFERENTA ZI/rT4Z,ANE Z BIEZ,{CA EKSPLOATACI,+
WYNAJMOWANYCH PO MIE SZ CZEN

l.,IJfizyrnanie pomieszcze(tw naleLytym stanie technicznyffrz uwzglgdnieniem
iprzestrzeganiem zasad BHP, bezpteczeristwa przeciwpoLarowego i sanitarnego
or az p ono s zenia o dp owie d zialno 6 ci za uLy tkowani e p ornies zczei't

2. Oferent zobowi4zuje sig do wykonywania koniecznych napraw lokalu w ramach

biel4cej eksploatacji, kt6re pokryje zwlasnych 5rodk6w.
3. Oferent zobowr1zuje sig do oplat za energigt ogrzewanie, wodg, Scieki, telefon

zwlasnych 5rodk6w.
4. Oferent zobowi4zuje sig, i2wszelkie reklamy urnieszczane muszq byi akceptowane

przezDyrektora Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,SPECLEK'
SPZOZwWarszawie, al. gen. Antoniego Chru6ciela "Montera" 103.

5. Koszty zwi4zane z eksploat acj4 i bie24c4 konserwacj 4 instala cji i ur z4dzefi , nale21

do obowi4zk6w Oferenta i nie bgd4 odliczane od oplat czynsnr.
6.Pozostale prawa i obowi4zki wynikaj4ce z najmu.nieruchomoSci zostaly

uregulowane we wzorze umowy najmu. Oplata zamedia zgodnre zZal4cznikiem
nr l- do wzorlt umowy.

7. Najemc a przed przyjgciern do uLywania przedmiotu najmu zobowi4zany jest wnie6i
kaucjg w wysoko6ci 10 000,00 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotycl't).

OSOBY UPRAI^/NIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z OFERENTAMI

1. Osob4 qpowaznion4 do bezpo6redniego kontaktowania sig z Olerentami jest:

P. Stanislaw Michalowski, tel. 261" 813 856, 261. 81.4'1.40

P.Zuzanna Domariska, tel. 261.813 663

Od poniedzialkt. do pi4tku wgodz. 7'P0 -1'4:30.

INFORMACIE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE
poRozuMrEwANrA sI4 WYNAJMUIACEGO Z OFERENTEM

1.. W pr zedmiotowym postgpowaniu o6wi adczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

inf ormac j e Wynaj mu j Acy Of erent przekazuj E przy zachowaniu f ormy pis e mne j
w jgzyku polskim.

2. Oswiadczerria, wnioski, zawiadornienia oraz inlormacje przekazane za Pomocq
telefaksu lub drog4 elektronic zny uwaza sig za zlozone w terminie, jeheli ich fre6i
dotarla do adresataprzeduplywem terminu i zostalaniezwlocznie potwierdzona
pisemnie.

3. Wszelk4 korespondencjg do Wynajmuj4cego zwi4zan4zniniejszym postgpowaniem,
naleLy kierowai na adres Wynajmuj4cego z dopiskiem: ,,NI sprawy: PL AON ZP-

2/2020".
4. Wynajmuj4cy nie bierze odpowiedzialno



Oferent6w powy 2szego wymogu.

IEDEN OFERENT JEDNA OFERTA
KaLdy Oferent rnoLe zloLy1jedn4 ofertg.

Nr Sprawy PL AON ZP-2/2020

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Obowi1zek sporz4dzenra oferty na piSmie w jgzyku polskim.
1. Ofertg nalezy sporz4dzi(w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewazno6ci.
2.W przypadku zal.4czenia do oferty material6w sporz4dzonych w jgzyku obcym,

Oferent zobowi4zany jest zal4czy( do oferty tlumaczenie tych material6w na jgryk
polski wraz z oryginalnym po6wiadczeniem ,,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM'.

3. Ofertg naleLy sporu4dzi6 w spos6b czytelny, na papierze, przy uLyciu no6nika pisma
nie ulegaj4cego usunigciu bez pozostawiania 5lad6w.
Tre6i oferty.

4. Ofertg stanowi wypelniony druk,,OFERTA" w oryginale, stanowi4cy Zal4czniknr 4

do Regulaminu, z wypelnionymi zal4cznikami i wymaganymi dokumentami,
za1wiadczeniami i o6wiadczeniami.

5. Tre6i oferty musi odpowiadadwymaganiom zawaftymw treSci Regulaminu. Oferta
musi zawiera( wymagane w Regulaminie dokumenty i o6wiadczenia.

6. Wszystkie koszty zwi4zane ze sporz4dzeniem i zloLeniem oferty ponosi Oferent.
Forma skladanych dokument6w (ory ginal / kserokopia).

T.Wymagane dokumenty nalezy zloLyc w formie oryginal6w albo kserokopii.
D okument y zlo2one w f ormie kserokop i i, mtsz4 by ( op atr zone klauz uI4,,Z A
ZGODNOSC Z OnyGINALEM" i polwiadczone podpisem za zgodno11
z ory ginal.em pr zez Of erenta.

8. WynajmujEcy zaL4da przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyl4cznie wtedy, gdy zto2onaprzez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lubbudzi uzasadnione w4tpliwoSci, co do jej prawdziwolci,
a Wynajmuj4cy nie moze sprawdzi( jejprawdziwoSci w inny spos6b.
Inf ormacje zaw arte w ofercie, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa.

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
art. 1"1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U . 22019 r. poz. 1.010 z p61niejszymi
zmianami), co do kt6rych Oferent zastrzegl - nie p62niejni2 w terminie skladania
ofert - 2e nie mogq byi udostgpniane, mttsz4by( oznaczoneklauzul4:
,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWI.{CE TAIEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY
O ZW ALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI"

10. Strony, na kt6rych znajduj4 sig zasffzezone in-formacje, nale|y'. zalyczy{ jako odrgbn4
czg\{ niezl4czon4 z ofert4w spos6b ftwaly, ponumerowai w taki spos6b,

aby wnolliwi6 ich dopasowanie do pozostalej czg(;ci oferty.
L1. Poprawki w tre6ci oferty: zabrania sig dokonywania zrnianprzy uLyciu wszelkich

maskuj 4cych sp o s ob 6w, np . zamazy w anie, zaklej anie, korektorowanie.
l2,WszeIkie poprawki w tre6ci oferty, jakie Oferent zamierzananie1t (podczas

przygotowywania oferty) mog4 byi dok
wpisanie zmienionej treSci i parafowanie

13. Zal4czanie do oferty innych material6w



do oferty innych material6w niz wymaganeprzezWynajrnuj4cego (np. material6w
reklamowych, informacyjnych) zaleca sig, aby stanowily one odrgbn4czg11
niepol4czo n4 z ofert1w spos6b trwaly.

14. Pelnomocnictwo: w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik, do oferty
musi by( zal4czone pelnomocnictwo okre6laj4ce jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Oferenta.

15. W przypadku zloLeniakserokopii, pelnomocnictwo musi by6 potwierdzone
,,zazgodr:ol( z oryginalem" przez pelnomocnika. W takim przypadku, Wynajmujqcy
moze zail4da( do wgl4du oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
pelnomocnictwa.

1.6.Pieczgcie, podpisy,patafy, numeracja stron: we wszystkich przypadkach, gdzieiest
mowa o pieczgciach, Wynajmuj4cy dopuszcza zlozenie czytelnego opisu o tre6ci

pieczgc|rrp. nazwafirmy, siedziba lub czytelny podpis w ptzypadku pieczgci
imiennej.

17. Podpisy os6b lub osoby uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym
w imieniu Oferenta (reprezentacji) powinny podpisa(kazd4zaprsan4 (zadrukowan4)
strong: druku ,,OFERTA" zwypelnionymi zal4cznikami i wymaganymi
dokumentami, zalwiadczeniami i o6wiadczeniarni, wszelkie zmiany w tre6ci oferty
(poprawki, przekrellenia, dopiski). W przeciwnym wyPadku zrniany nie bgd4
uwzglgdnione.

18. Parafy os6b uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym w imieniu
Oferenta (reprezentacji) mus z4by ( opatrzone piecz4tkami imiennymi'

19. Ponumerowanie stron oferty - po24dane jes! aby wszystkie strony oferty byly
kolejno ponumerowane. Zaleca sig,'aby ofertg zl4czy( w spos6b uniemozliwiaj4cy
wysunigcie kt6rejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynai sig

od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

WYIASNIENIE I MODYFIKACJE REGULAMINU

1.. Zapytania Oferent6w, rnaj1ce istotny wplyw na prawidlowe sporz4dzenie oferty,
mog4 by( przedstawione Wynajmuj4cemu jedynie w formie pisemnej, najp62niei
na7 dniprzeduplywem terminu wyznaczonego do skladania ofert.

2.Jednocze6nie pisemna trel1 zapytania i wyja6nienia zostanie przeslana wszystkim
Oferentom,I46rzy zglosili Wynajmuj4cemu fakt pobrania Regulaminu ze strony
internetowej i zamieszczorla na tej stronie.

WYMAGANIA DOTYCZEC; WAUTUM

1. Kwota i termin wniesieniu *uairrrrr.
a. Wadium wynosi: 1 000,00 zl
b. Termin wniesienia wadium uplywa w dniu zlozenia ofert o godz.10.00.
2. Forma i miejsce wniesienia wadium.
a. Wadium w formie przelewu na rachunek Wynajmuj4cego: konto bankowe 59 1130

1017 00201,464 6720 000'1. z dopiskiem ,,wadium do przetargu - Nr sprawy: PL AON
zP - 2/2020" .

b. O uznaniu przez WynaimujEcego,2e wadium wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wplywu 6rodk6w na rachunek WynajmujEcego.
Kserokopig dowodu wniesienia wadium nale?y zloLy( w ofercie.

c. Wynajmuf 4cy nie wyrahazgody na wplacenie wadium w formie got6wki w kasie
przychodni. I

f, l
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3. Zwrot wadium.
a. Wadium zwraca sig Oferentom, kt6rych oferta nie zostala wybrana, niezwlocznie

po ogloszeniu wynik6w.
b. Wadium zalicza sig na poczet naleznych oplat wnoszonychprzez Oferenta,

kt6rego oferta zostala wybrana.

WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM I DOKUMENTY WYMAGANE
W OFERCIE

Na p otwierdzenie spelnienia warunk6w udziaht w prze dmiotowym p o stgp owaniu,
Oferent musi zal4czy( do oferty nizejwymienione dokumenty i o6wiadczenta:

1. Aktualny odpis zwla(;ciwego rejestru albo aktualne za1wndczenie o wpisie
do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesigcy

przed uplywem terminu skladania ofert.
2. Aktualne zalwiadczenie wla6ciwego Naczelnika Urzgdu Skarbowego oraz

wlasciwe g o o ddzialtt Zakladu lJbezpieczerl Sp olecznych lub Kasy Rolnicze go
tJb e zp iec zeni a Sp ole c zne go p o twier d z aj 4c e o d p owie dni o, 2e W y najrnuj4cy nie zaLe ga

z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spoleczne ,Iub za(twiadczenie, 2e :uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozloLenie na raty zalegtychplatno6ci lub wstrzymanie wykonania
decyzjiwla6ciwego organu - wystawione nie wcze3niej niz 3 miesi4ceprzed
uplywem terminu skladania ofert.

3. O6wiadczenie owizji lokalnej - zgodnie zZal4cznikiem Nr 6.

4. Pelnomocnictwo do podpisania ofe?ty.
5. Decyzjg o nadaniu NIP.
6. Zalwiadczenie REGON.
7. OSwiad czer:rie, ze Oferent zapoznal sig z warunkami przetargu i przyirnuie

te warunk i bez zastr zezen.
9. Wypelniony druk OFERTA - zgodnie zZal4cznikiem Nr 4.

10. Kopig dowodu wniesienia wadium.
11. Polisg lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj4cy, ze Oferent jest

tbezpteczony od odpowiedzialno1cicywilnejw zakresie wykonywanej dzialalnoflci
gospodarc zejwraz z potwietdzeniem dokonania platno6ci naleznych skladek.

l2.Parafowan) wz6r umowy stanowi4cy zal4cznik Nr 5.

13. W przypadku Oferent6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o najem wymagane dokumenty

- sklada kaLdy zOfercnt6w.
14. Oferenci wsp6lnie ubiegaj4cy sig dwynajem rnusz4ustanowii pelnomocnika

do reprezentowania ich w przetargu albo do reprezentowania ich w przetargu
i zawarcia umowy najmu.

OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY

1. Ofertg nale|y umie6cid w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu,
np. kopercie.
Opakowanie powinno byi zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w spos6b

uniemozli wiaj4cy b ez(;Iadowe otworzenie (np. p o dp isani e na w s zystkich
pol4czeniach).
Opakowanie powinno byi zaadresowane
PRZETARGOWA, PROCEDURA NR PL

2. Opakowaniepoza oznakowaniem jak wy



nazw4i dokladnym adresem Oferenta (ulica, numer lokaltr, miejscowo6i, numer
kodu pocztowego).W przypadku oferty skladanejwsp6lnie, ofertg nalezy opatrzy(
w spos6b jak opisano wyLej, peln4 nazw4 i dokladnym adresem wszystkich
podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4, z zazrLaczeniem lidera.

3.JeLeIikoperta, zwiercj4ca ofertg nie bgdzie odpowiednio oznakowana i zamknigta
Wynajmuj4cy nie bierze odpowiedzialnolcizajejnieprawidlowe skierowanie lub
pr zedw czesne otwarcie.

MIEJSCE SKT,ADANIA OFERT

1. Oferty nale?y zloIy ( w Woj skowej Specj alistyczne j Przy chodni Lekarskiej
,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, mieszczEcym sig przy al. gen. Antoniego
Chru6ciela "Montera" L03 w (00-910) Warszawie, w sekretariacie przychodni
(I pigtro, pok.106).
Sekretariat pracuje od poniedziaNku do pi4tku w godz.7.30- 15.00.

ZMIANY OFERTY/ WYCOFANIE OFERTY

L. Oferent rnoze wycofai ofertg skladaj4c pisemne o6wiadczenie woli Wynajmujqcemu/
nie p62niej niz ostatniego dnia wyznaczonego do sktadania ofert. Wycofanie oferty
po terminie skladania ofert nie jest mozliwe.

Nr Sprawy PL AON ZP - 42020

TERMIN SKT,ADANIA OFERT

1. Termin skladania ofert uplywa 13 pa1dziernika2)2} r. o god2.11.00.

UWAGA! Dla ofert przeslanych do Wynajmuj4cego, tak samo jak dla pozostalych
skladanych ofert, liczy sig data i godzina dostarczenia oferty do miejsca

wy znaczonego w siedzibie Wynajmujqcego.
2. Oferty zlohone po terminte, zostanE zwr6cone - bez otwierania.

TERMIN OTWARCIA OFERT
.\

1. Oferty zostan4otwarte 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 . Ofierty zlo?one w prowadzonyrn postgpowaniu zostan4

otwarte publicznie.

czBsc JAWNA

1,. CzgS(jawna odbywa sig w obecno6ci Oferent6w. W czgsci jawnej komisja dokonuje
nastgpuj4ce czynno6ci:

a. podaje liczbg otrzyrnanych ofert oraz sprawdza dokumenty potwierdzaj4ce wptatg
wadium;

b. sprawd zenia nienaruszalno6ci opakowari z ofeftami;
c. otwiera koperty z ofefiami oraz sprawdzakompletnol1 zlo|onych ofert, tozsamo6i

os6b, kt6re zloLyly oferty;
d. pr zyjmrrje wyjaSnienia lub oSwia dczenia zglaszane pr zez Oferent6w;
e. weryfikuje oferty i ogJasza, kt6re oferty zostaly zakwalifikowane do czg6ci niejawnej

przetargu;



f.. zaw tadamia Of erent6w o przewidywanym terminie zamknigci a pr zetar gu;
g. sporz4dza pr otok6l z tej czg(;ci przetar gu;
h. zamyka czgS1jawn4 przetargu.
2. komisja odmawia zakwalifikowania oferty do czg(;ci niejawnej przetargu, jeLeli
a. nie spelnia warunk6w przetargu;
b. zostala zlo2ona p o wy znaczony m terminie;
c. jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci, co do jej tre6ci.
3. przetargmoze sig odbyi, chociazby wplyngla tylko jedna oferta spelniaj4ca warunki

okre6lone w ogloszeniu o przetargu.

czElsc NTEIAWNA

W czg6ci niejawnej Komisja dokonuje wyboru najkorzystnieiszei ofefty,
pr zept ow adzaj4c nastgpuj4ce czynno6ci:

a. analizuje tre6i ofert zakwalifikowanych do czgSci niejawnej przetatgu;
b. w toku badania i oceny ofert Komisja moze zwr6ct( sig do kazdego Oferenta,

w formie pisemnej, o zloLentew wyznaczonymterminie wyja6nierl dotycz4cych
oferty;

c. w przypadku r6wnorzgdnych ofert Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny;
d" przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja podda ocenie jedynie oferty

niepodlegaj4ce odrzuceniu ibgdziekierowad sig nastgpujqcymi kryteriami i ich
wagami orazw nastgpuj4cy spos6b bgdzie oceniad spelnianie kryteri6w:
- proponowany miesigczny czynsz netto zanajemlmz-100% - w zakresie kryterium
oferta moze uzyska( max, 100 punkt6w. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie
zformul4: 1 punkt :7%. Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie
dokonana zgodnie z poni2szym wzorem:

prop onowany mie si g czny czynsz za naj ern Lm2 w of erci e badane j
Ilo6d punkt6w = x L00

maksymalny proponowany miesigczny czyrrsz za najem Lm2

WYB 6R NAIKORZYSTNIETSZEI OFERTY

1. Komisja przetargowa wskaze ofertg najkorzystniejsz4wedlug zasad i kryteri6w
okreSlonych w Regulaminie, t1. tak4, kt6ra uzyska najwigksz4Iiczbg 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 -2/202G

2. Dyrektor moze postanowii o kontynuowaniu postgpow ania przetargowego
lub zamkn4( przetargbez wyboru kt6rejkolwiek z ofert.

4. O zatwierdzeniu przez Dyrektora wyniku postgpowania, WynajrnujEcy zawiadomi
Oferent6w w formie pisemnej nie p62niej ni2 na 3 dni od dnia zamknigcia
p ostgp ow ania pr zetar gowe go or az w tym samym terminie wywiesi inf ormacj g

na tablicy ogJoszen.
5. Oferent, kt6ry wygraprzetarg, zostanie powiadomiony na pi6mie, najp62niejw ci4gu

7 dni od daty rczstrzygnigcia przetargu, o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Umowg zawieraDyrektor w okresie nie dluLszyrnniL 30 dni od daty ogloszenia

wyniku przetargu.
7. Oferent jest zobowi4zany nie p62niej niL w dniu podpisania umowy wnie6i kaucjg

w wysoko6ci 10 000,00 zlw f.orcnie - do uzgodnienia.
8. Jezeli Oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, nie przyst4plw terminie, o kt6rym

mowa w pkt. 6 do podpisania umowy,



do odst4pienia od podpisania umowy i zatrzymania wniesionego wadium.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
Wynajmuj 4cy tnohe uniewazn iC pr zetar g bez wyboru kt6rejkolwiek ze zloLony ch
ofert i bez podania przyczyny uniewaznienia.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYST,UGUI,+CYCH
OFERENTOM
1. oferent rno2e zlo|yc skargg do wynajmuj4cego na czynno 6ci zwi}zane

z postgpowaniem pr zetar gowym.
2,"wynajmuiqcy rozpatruje skargg w terminie 14 dni od jej otrzyrnania.
3. Skargg wnosi sig w terminie 7 dniod dnia wywieszenia infoimacii o wyniku

postgp ow ania pr zetargo we go
4. Wynajmujqcy w terminie 3 dni pisemnie informuje uczestnik6w przetargu

o wplynigciu skargi i toku dalszego postgpowania.
5. Wynajmsi4cy moze szna( skargg zaniezisadn4, powt6rzy(postgpowanie albo

uniewazni1 przetarg.
6' WynajmuiEcy do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymuje czynno1ci zwi4zane

z zawarciem umowy.

WZOR UMOWY
"l,.Wz6r umowy stanowi zal4cznikNr 5.
2. o f er ent, kt6r y p rz e ds taw iL najkor zys tni ej s z 4 of ertg, b g dzie z ob ow i4z any

do podpisania umowy zgodnej zww. wzorem umowy.
3. Umowa zostanie zawartana okres 2lat zmiesigcznym okresem wypowiedzenia.

ZAZ,.+CZNIKI
1. Zat.1- Regulamin,
2. Zal.2 - Opis przedmiotu najmu,
3. Zal.3 - Szkic sytuacfny wynajmowanych pomieszczeft,
4. Zal.4 - Formularz ofefty,
5. Zal.5 -Wz6r umowy,
6. Zal.6 - Oswiadczenie o wizji lokalu.
7. Zal.7 - Klauzula informacyjna RODO.

\

Wszystkie zal4czniki do niniejszego Regulaminu stanowiq jego integr aln4 czg6(.

28.09.2020 r.

ZATWIERDZAM:

;ii
\Vc,jo

(data i podpis


