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OG LOSZENIE
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Belchatowie oglasza
konkurs ofert na
wydzierzawienie gruntu o powierzchni 4 m2 na dzialce szpitala z przeznaczeniem
na dzialalnosc gospodarcza - kiosk z zywnoscia.
1. Grunt znajduje sie przed budynkiem glównym Szpitala z mozliwoscia korzystania
z przylacza instalacji elektrycznej i wodno-kanalzacyjnej.
2. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z Oferentem, który zaproponuje najwyzsza cene
zgodnie z postanowieniami Uchwaly Nr 2273/09 Sejmiku Województwa Lódzkiego
z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami
przez Województwo
Lódzkie, wojewódzkie
osoby prawne oraz wojewódzkie
samorzadowe jednostki organizacyjne.
3. Cena wywolawcza netto za dzierzawe 4 m2 w skali l-go miesiaca wynosi 200,00 zl.
4. Oprócz czynszu Dzierzawca bedzie zobowiazany do pokrywania kosztów zwiazanych
z poborem wody, odprowadzaniem scieków, wywozem odpadów bytowych oraz za
zuzycie energii elektrycznej wg. podlicznika.
5. Projekt umowy dzierzawy gruntu do wgladu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
(pokój nr 42, niski parter).
Oferty konkursowe zawierajace proponowana stawke czynszu dzierzawnego netto i brutto
z podatkiem VAT w skali miesiaca nalezy umiescic w kopercie zaadresowanej - "Szpital
Wojewódzki im. Jana Pawla II 97-400 Belchatów, ul. Czapliniecka 123" z dopiskiem
"konkurs - dzierzawa gruntu" i zlozyc do dnia 18 marca 201 Or. do godz. 11:00
w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych, pokój nr 18. Do oferty
nalezy dolaczyc aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
Otwarcie ofert konkursowych nastapi w dniu 18 marca 2010r. o godz. 12:00 w Dziale
Administracyjno - Gospodarczym (pokój nr 42).
Termin zwiazania oferta nie dluzszy niz 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Dzialu Administracyjno-Gospodarczego
tel. 044635-82-49 lub 503 037 789.

Szpitala

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn.

