Raciborz, dnia 17.12.2017r.

OGLOSZENIE
1.

Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 vv drodze konkursu ofert
na >vysokosc miesi^cznego czynszu, odda w najem pomieszczenia vv bloku „ A " o lijcznej
powierzchni ok.5m" na dzialalnosc usiugowi} z vvykluczeniem inncgo rodzaju dzialalnosci przy ul.
Gamovvskiej 3 w Raciborzu.

2.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 5m^.

3.

Minimalny czynsz miesi^czny za pow. uzytkow^ 5m^:
90,00zl/lm' netto + opiata za dostarczone media (energia elektryczna)
Do wymienionycli stawek naliczony b^dzie nalezny podatek V A T .

4. Oferta powinna zawierac:
a)

cetif netto za l m 2 powierzchni podanej w P L N cyfrowo i slownie
(do kwoty naliczany b^dzie podatek od towarow i uslug w obowi^ziijjjcej ustawowo wysokosci)

b) nazw9 i adres (siedziba) oferenta
c)

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o vvpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^biie przepisy wymagajc} wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystavvionego nie wczesniej niz 6 tygodni przed dat^
podpisania umovvy; w przypadku podmiotow w organizacji wymagane b^dzie przedstawienie
dokumentow z tresci ktorycli wynika zdolnosc prawna i zdolnosc do czynnosci prawnych tego
podmiotu, atakze dokumenty wskazujgce na osoby uprawnione do reprezentacji

d) pelnomocnictvva osob podpisuj^cych umow^ do podejmowania zobowi^zan vv imieniu Najemcy, o
ile nie wynikaj^ z przepisow prawa lub innych dokumentow
e)

pisemn^ akceptacj^ wzoru umowy

5. Wzor umowy do pobrania w Dziale Technicznym..
5.

Okres n a j m u - 3 1 a t a .

6.

Zainteresowanych prosimy o sktadanie ofert w sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu,
przy ul. Gamowskiej 3 do dnia 31.12.2018r. do godz.lO"".

7.

Otwarcic ofert nasti|pi w dniu 31.12.2017r. o godz.lO^" .

8.

Zamawiajijcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post^powania na kazdym etapie bez podania
przyczyny a takze odmowy podpisania umowy z wytonionym oferentem.

9.

Szczegolowe informacje dotyczqce najmu pomieszczen udzielaDziat Techniczny tel. 32 755 52 76
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