OGŁOSZENIE
o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem budynku
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii
Krajowej 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem budynku o pow 323,50 m2,
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, usytuowanego na działce 198/3 przy ul. Nenckiego
2 w Sieradzu z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą
działalnością konkurencyjną dla szpitala.
Minimalna stawka czynszu dzierżawnego netto: 13,00 zł/m2 miesięcznie.
Oferty pisemne zawierające:
1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni użytkowej będącej przedmiotem
oferty , stawkę za czynsz najmu, przeznaczenia przedmiotu najmu rodzaju wykonywanej
działalności oraz proponowanego okresu najmu, telefon kontaktowy.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów
3. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
4. kserokopię dowodu wpłaty wadium
5. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru REGON
należy składać do dnia 09.09.2020 r. do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy
ul Armii Krajowej 7 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na najmem budynku o pow.
323,50 m2 powierzchni użytkowej.
Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „ za
zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.
Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego
w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7 w godz. od 900 do 1400 lub przelewem na konto : Santander
Bank Polska S.A. nr konta : 03 1500 1676 1216 7001 9733 0000 w terminie do dnia
09.09.2020 r. do godz. 1400.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygrał przetarg wadium
przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego . Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał
przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z kasy
szpitala lub przelane na podane konto oferenta.
Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać
się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w godz. 800- 1400 tel. 43 8278361,
pokój nr 203 II piętro budynku „ D”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.
Ograniczenie przetargu dotyczy rodzaju proponowanej przez oferenta działalności.
Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital
Wojewódzki na okres dwóch lat po uzyskaniu zgody Organu Właścicielskiego tj.: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi
Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania
przyczyn.
Sieradz, dnia 18.08.2020 roku.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Wzór formularza ofertowego

OFERTA
I.

Dane oferenta:

1.

Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta:
…………………………………………………………………………………………...

2.

…………………………………………………………………………………………...
Adres:
…………………………………………………………………………………………...
telefon …………………………………… fax: ………………………………………

II.

Proponowana cena czynszu:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na najem: budynku o pow 323,50 m2,

dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, usytuowanego na działce 198/3 przy ul.
Nenckiego 2 w Sieradzu z przeznaczeniem na :
……………………………………………………………………………………………….
….............................................................................................................................................
oferuję cenę miesięcznego czynszu w wysokości: ……… PLN netto za 1 m2 powierzchni plus
podatek VAT, Słownie netto: ……………………………………………………………………….
złotych plus podatek VAT

III.

Proponowany okres zawarcia umowy:
…........................................................ (lata) lat (max trzy lata )

IV. Oświadczam, że akceptuję warunki przetargu i najmu oraz postanowienia umowy
określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.
……………………………………
Podpis Oferenta
………………………….
(miejscowość data )

Załączniki:
I. ………………………………………………………
II.………………………………………………………itd.

