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Szpital Wojewódzki im, dr Lutlwika Rycty,giera rł Sulvałkach

l6-,100 Suwalki, ul. Szpitalna 60

tel./fax (87) 56-29-205

ogłasza przetarg ot-eńorł,y pisemny na wr na_jem

ponieszczenia o pclrv, l'1 nr:

ktÓre.lestus}'tuo\Ą'anena]piętrzelvbuclynkuPrzy'chodniSzpitalaWojelvódzkiegoim.dr.Ludlł'ikaRy,d.vgieraw
Suwałkach prz} ul. Szpitalnej 60 zp,zemacr.ni.r n" *ykon1,,ruanie badań słuchu c'raz doboru aparatÓl'v słuchow'ych'

l.Cerrarł,y,rvołarł,cz-azalm,100złnet1o+pcldatekVAToraz.opłatazamedia.
2. Czynsznajmu bęcizie waloryzowany ...ruńi.,-.,-'' na 01 st,vcznia kazdego roku ka]endarzowego o średnioroczny,

wskaznik cen towarów i usług konsumpcr,lny,ch za rok poprzedni publikorvany przez prezesa cus,

3. Dotl,chczaso\ł,emu Najemcy przysługuje pienl,szeństwo lv zarvarciu umow},na ciorychczas za,jmolvan,v przedmiot

najmu pod rł arunkiem ze :

a/ wziął udział lv ogłoszonym przetargu,

b rł 1 rł iązl lł ał się dotl chczas z postatlori ień umolł r ,

4. Prawo pierszeństrł,a polega na rym, że dot,vchczarorr1, Nu.l.r.a, \tół1 złozył ofertę spełniającą warunki przetargu,

lecz nie zaproponował najwyższej ,tu*ri .rl,nrr". "ńł-ń1.j. 
informację od organizatora przetargu o najwyższej

stawce zaproponowanej w ofertach spełniajacych warunki'przetargu. w terminie l dnia od zakończenia przetargu

może złoĄc organizatororvi przetargu ośruiadczenie o prąjcciu wskazanej starvki jako własnej,

ozrrraczotlą "OFERTA NA WYNAJEM POMIESZCZENIA NA

20. 1 1.20 i dr. do godz. 9 0o w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego

ul. Szpitalnej 60.

Zamkniętą kopeńę zawierającą ofeńę cenową

BADAŃIE SŁUCHU" rlaleĄ złoĄć do dnia

im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy

Do of'eĄ Oferent rvinięn załączyc,,.

l. Proponorvaną cenę za i m 2 porł,ierzchtii netto,

2. Aktualne zaśrł,iadczenie właścir.vego LJrzędu Skarborvego o nie zaleganiu Oferenta z Podatkami,

3. zaśrviaclczenie z zus o nie zaleganiu oferenta z płatnoicią składęk na ubezpieczenia społeczne izdrowotne,

4. Wl,pis z. ewiciencjidziałalności gospoclarczej lub'Krajowego Reiestru Sądowego lub innego właściwego reiestru,

Zaświadczenia o który,ch mowa W puŃcie 2.3.4 winne b_r,c złozone w oryginale lub potrł,ierdzone za zgodnośc z

oryginałem.

Umorł,a na w,vnajem w/w pomieszczęnia zostanie zawatla na okres do 3_ch lat,

wszeIkie inlormacje związane z przedmioto\\ ym przetal giem 
^ 

ofertorvl,m będą uclzielane przez panią Reginę

Szvrnańską Kierownik Działu E,ksploatacyjnego tel'tax ( 87) 56-29-2]0,

otwarcie ot,ert nastąpi w dniu 20 11.20l8r. o godz. l0 "o rv sali konlerencyjnej nr 4 Szpitala Wojewódzkiego

in.dr.Luclr-vika l{yd,vgiera w Suwałkach,

Szpital Wojervóc];4<i im.dr.Ludwi_ka Rydy,giera w Suwałkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu

o fenor.ve gc,l p i sem n ego bez podan ia plz)lc zyn
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